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الزيضألرخناللهتجص

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئاتأنفسنا

محمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو.لههادي

وإلتمإلالحوتنولاتقائه-حقاللهاتقوأءامنوأالذينيهأيها>.ورسولهعبده

ئقسئنخلقكلالذيرلبهماتقواالتاسيهايها>،[201/عمران]ال!(فسدون

بهلونلشاءالذىاللهواتقواوثساصرجالاكثيرامئهماولبزوجهافنهاوظقو!ؤ

تقواءامنواينأيخايها>1[،]النساء/(رقيساهعليكمكاندلهإنوالأرحام

للهيطعومنذنولبهتملكتمويغفراغمبئلكتميصهلح!سديهاقولاو!ولواالله

.7[1-07/]الاحزاب!(عظيما!زافازفقدورسوله-

وصحبهالهوعلىمحمد،نبيناعلىوباركوزدوسلمصلاللهم

الدين.يومإلىباحسانتبعهمومن

رجوعيولكثرةشرعئا،قاضياعمليلطبيعةفنظرابعد:أما

القيم-ابنللعلامة"الحكمية"الطرقالقيمللكتابالقضاةوزملائي

منلامرضبتحقيقيحظلمالكتابهذاولكون-،تعالىاللهرحمه

منكانوإن،والدراسةوالتوثيقالتخريجناحيةمنولا،المتنناحية

بالمغفرةالدعاءمنافلهمالسبقبقصبحظيقدالكتاببطبعقام

الشهادةلنيلالكتابتحقيققررتفقدذكرماالأمروحيث،والرحمة

رحمه-المؤلفأرادهاالتيبالصورةوإخراجه،"الدكتوراه"العالمية

إن-لاحقاذكرهاسيردالتيالخطةحسبالنصوخدمة-،نعالىالله

.-تعالىاللهشاء



:الكتابتحقيقاختيارأسبابوهذه

المشاكلحلفيللقضاةخصبامرجعايعدالكتابهذاأولأ:

.والمعصلات

اللهرضي-الصحابةوأقوال،والسنةالكتابمنالأدلةكثرة:ثانيا

السفر.هذافي-عنهم

علماءإليهاوصلالتيالكبيرةالدرجةجلثايطهرالكتابأن:ثالثا

الإئبات،ووسائل،التقاضيوطرق،القضاءمجالفيالاسلاميةالامة

بكثير.المعاصرةالامموسبقوافاقواحيث،المتهممعالتعاملوكيفية

المجتهدين.العلماءمنالكتابهذامؤلفأن:رابعا

بحتا.مذهبثاوليس،المقارنالفقهفيالكتابهذاأن:خامسا

الدليل.ينصرهلماالترجيحفياتباعه:سادسا

.الكتابهذافيالمؤلفمصادركثرة:سابعا

خدمةالانحتىيخدملمأهميتهعلىالكتابهذاأنثامنما:

المتن،ناحيةمنكثيرسقطمنتخلولاالطبعاتجميعإذ؛علمية

علىاعتمدبل،مخطوطةأيعلىمحققهايستندلمالطبعاتوبعض

نفسها.الاخطاءفيووقع،سابقةطبعات

يلي:كماالكتابهذافيدراستيوستكون

فصلين:وجعلته:الدراسيالقسم:أولا

.القضاءفيالمؤلفةالكتبأهم:الأوللفصل1



سبعةوتشمل،"الحكمية"الطرقكتابدراسة:الثانيالفصل

مباحث:

للمؤلف.نسبتهوتوثيق،الكتاباسمتحقيق:الأولالمبحث

تاليفه.وسبب،موضوعه:الثانيالمبحث

كتابه.فيالمؤلفمنهج:الثالثالمبحث

.مصادره:الرابعالمبحث

.ومزاياهالكتابخصائص:الخامسالمبحث

.الكتابمختصرات:السادسالمبحث

النسخعدد:ويتضمن،الخطيةالنسخوصف:السابعالمبحث

منونماذج،النسخوتاريخ،بالنسخوالتعريف،المخطوطة

.المخطوطات

التحقيقي:القسم:ثانيا

الاتي:المنهجفيهاتبعتوقد

اقربيصيحبحيث،المتوفرةالمخطوطاتوفقالكتابنسخ-1

فيالنسخبينالفروقإبرازمع،مؤلفهوضعهالذيالاصلإلىيكونما

الحاجة.عندالاختياروتعليل،الهامش

الرسمفوفقالاياتعداالاملائيةالقواعدوفقالنصكتابة-2

العثماني.

تعالى.اللهكتابفيمواضعهاإلىالاياتعزو-3



وأالصحيحينفيالحديثكانفان،الاحاديثتخريج-4

كانإذااماغيرهما،ذكريستدعيلامرإلا،بذلكاكتفيتأحدهما

أهلقالهماوبيان،وجودهمكانإلىأشيرفانيغيرهمافيالحديث

درجته.فيالعلم

الاثار.تخريج-5

والغامضة.الغريبةالكلماتشرح-6

مصادرهاإلىوعزوها،المؤلفنقلهاالتيالنصوصتوثيق-7

ذلك.أمكنماالاصلية

كثرحذفت)وقد،الاعلاممنترجمةإلىيحتاجماترجمة-8

.(الكتابطبيععندالتراجم

الشيخقامثم،تسعةوهيللكتاباللفظيةالفهارسصنعت-9

تسعة،وهيالعلميةالفهارسبصنعمشكوراقائدحسنعبدالرحمن

اللفظية:الفهارسومراجعة

فضيلةإلىوالامتنانوالعرفانبالشكرأتقدمأنهنايفوتنيولا

ضرار،جمعةإدريس/الدكتورالاستاذالرسالةهذهعلىالمشرف

ماعلى،نورينإبراهيم/الدكتورالاستاذالمتابعالمشرفوفضيلة

الجم،علمهمامنبهخصانيوماالوالد،عطفمنبهأحاطاني

ويحسنمثوبتهما،يجزلأنتعالىاللهأسأل.السمحوخلقهما

بعلمهما.وينفع،جهودهمافيويبارك،عاقبتهما

بنبكرالشيخفضيلةالمعاليلصاحببالشكركذلكتوجهو
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بالنصحعليبهتفضلماعلىالعلماء،كبارهيئةعضوزيدابوعبدالله

الحجريةالنسخةمنبصورةبتزويديتفضلهوعلى،والمشورة

عبداللهبنالعزيزعبدالشيخالعلامةلسماحةنفيسةبتعليقاتالمتوجة

بنمحمدالشيخطبعةمنبصورةوكذا،تعالىاللهرحمهبازابن

الجزاء،خيريجزيهأنالمولىسائلا،للكتابقاسمبنالرحمنعبد

والعافية.الصحةثوبيلبسهوأن

والسدادبالتوفيقالخالصوالدعاءالبالغبالشكرأتوجهكما

عليها،القائمينوكل،الاسلاميةدرمانأمجامعةفيللمسئولين

الغراءالشريعةكليةعقدهاوواسطةمجدهادوحةمنهاوأخص

إنجازعلىساعدمنكلوالامتنانبالشكروأعمالعليا،والدراسات

غيرمكافأةلهمأجدلاالذينالطباعةفترةأثناءخاصة،البحثهذا

الصالح.الدعاء

الحق،واصابةالقصدلحسنيوفقنيانتعالىاللهأسأل:وختاما

محمد،نبيناعلىاللهوصلى.المسلمينوسائربالقبولعليويمن

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهالهوعلى

كتبه

الحمدعليبنأحمدبننايف

بالرياضالعامةبالمحكمةالقاضي

9486425050جوال85106ب.ص54511الرياض



القضاءفيالمولفةالكتب:الأولالفصل

حينإلامجدهاعزإلىترقىولاعزها،أوجتبلغلاالأممإن

والضعيف،والقويوالبعيدالقريبعلىوتبسطهتاجها،العدليعلو

فيوالفصلوالقضاءالحكمفيقمتهالاسلامفيليصلالعدلوإن

وئوابتوقواعدأصولعلىيرتكزالاسلامفيفالقضاء،الخصومات

واستجلاب،حقوقهموحفظالعباد،مصالحتحصيلفيعمقذات

شريفة،مرتبةفالعدل،حياتهمصورشتىفيوالعدللخيروالامن

بهتعالىاللهبعثوقد،لأرضوالسماواتقامتبه،رفيعةومتزلة

إلبكأنزلناإئا>قيامأتمبهفقامواعليهموسلامهاللهصلواتالرسل

للخابنينتكنولااللهأرنكبمالناسبئنلتحمبالحقالكنت

النوائب،وترد،التهارحيرفع"فبالعدل،[501النساء/1!(خصيم!

فيهويؤمر،الخصوماتوتقطع،المظلوموينصر،الظالمويقمع

وتسفح،تعصمالدماء"وبه.")1(.المنكر.عنوينهىبالمعروف

.")2(..وتسلبملكهايثبتوالأموال،وتنكحتحرموالابضاع

"ألا:حمصعلىأميراوكان-،عنهالله-رضيسعدبنعميرقال

وبابه،العدلالاسلامفحائط،وثيقوباب،منيعحائطالاسلامإن

قتلاالسلطانشدةوليس،السلطاناشتدمامنيعايزالفلا،الحق

خذوبالحققضاءولكن،بالسوطضرباولا،بالسيف

يسير.بتصرف12()1/لحكامتبصرةانظر:)1(

.(1)1/السابقالمرجع)2(
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.(1")بالعدل

قضاءلاالتيوالامةواستقلالها،سيادتهارمزالاممعندوالقضاء

وتاريخ،مجدهاعنوانهوأمةكلفيالقضاءوتاريخ،فيهاحقلافيها

باعهذافيلهمالمسلمينوقضاةوضاء،القضاءفيالاسلام

يجدوفروعهالقضاءأصولفيالشريعةأحكامإلىوالناظر)2(،طويل

،الاصولعلىالمبنيةالنظرياتفيالتقريراتمن،متنوعةثروة

الشريعةبسبقمحققةجازمةبنتيجةتفيد،الشرعيةوالقواعد

القضاءبدراسةوحلفاسلفَاالمسلمينعلماءاهتموقدوريادتها)3(،

مستقلابابالهجعلمنفمنهممستقلا؛علماغداحتى،القضاةدابو

الفقهيةالمذاهبوكتب،الستةالكتبصحابو،مالككالامام

ومنهم،العلمأهلمنجمعبالتأليفوأفرده،والمطولمنهاالمختصر

"الطرق:كتابهفي-تعالىاللهرحمه-القيمابنالعلامةالامام

هذهمنجملةنورديليوفيما".الموقعين"إعلامو"الحكمية

هجاليا:ترتيبامرتبةالمؤلفات

)4(المالكيالفرجبنأصبغاللهعبدلابيالقضاء،اداب-1

هـ.225ت

)46/488(.عساكروابن374(،)4/سعدابنرواه)1(

السعودية.العدلوزارة9()2/العدلمجلة:انظر)2(

.(14)1/العدلمجلة:انظر)3(

03(.0)1/المذهبالديباج:انظر)4(
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)1(المالكيالحكمعبدبناللهعبدبنلمحمدالقضاء،اداب-2

هـ.282ت

)2(الطبريجريربنمحمدجعفرلابي،الحكاماداب3-

هـ.031ت

محمدبنلمحمود،القضاةسئلةعلىالممضاةالاجوبة-4

هـ.0135ت)3(الحنفيالحمزاوي

لأبي،الاحكامنوازلمنللعواميقعفيماالحكامجوبة-5

هـ.733ت)4(المالكيالربعيالرفيععبدبنحسنبنإبراهيمإسحاق

هـ.557ت()البلنسيمحمدبنعمرحفصلأبي،الأحكام-6

المالقيقاسمبنالرحمنعبدالمطرفأبيللقاضي،الاحكام-7

هـ.794ت)6(المالكي

محمدبنعيسىبنمحمداللهعبدلابي،والشروطالاحكام-8

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

العلياالمرقبة156(،)2/المذهبالديباج62(،)2/المداركترتيب

اعلامسير9.2(،)6/الجليلمواهب613(،)2/الحكاممعين).23(،

)186(.الحكامتنبيه551(،)12/النبلاء

122(.)3/للسبكيالشافعيةطبقات274(،)14/النبلاءاعلامسيرانطر:

.(185)7/الاعلام:انظر

271(.)1/المذهبالديباج:انظر

.(851)7/الاعلام:انطر

الكتابطبعوقد768،:برقمبتونسالوطنيةالمكتبةفيمخطوطةوللكتاب

.الحلويالصادقد.:بتحقيق،م2991-الاسلاميالغربدارفي
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هـ.062ت)1(المالكيالمناصف

.)2(العراقيالدينلولي،القضاةاحكام-9

القاضيوتصرفاتالاحكامعنالفتاوىتمييزفيالاحكام-01

)3(المالكيالقرافيإدريس!بناحمدالعباسلابي،والإمام

هـ.684ت

بنأحمدللامامالكبير،الحكاموأدبالصغيرالحكامأدب-11

هـ.321ت)4(الحنفيالطحاويمحمد

القضاء"،"أدببواشتهرالاحكامسلوكفيالحكامأدب-12

هـ.997ت()الغزيعيسىبنعثمانبنعيسىروجلابي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

912(.)1/لحكاممعينانظر:

092(.)1/الفقهاءطبقات

الديباج4(،0)01/المعربالمعيار)4/48(،و601()2/الفروق:انظر

و317()3/الجليلمواهب74(،)1/الحكامتبصرة237(،)1/المذهب

المدينةفيحكمتعارفمكتبةفينسخةمنهاخطيةنسخوللكتاب19(.)4/

رقم:المالكيةالسادةفقهالازهرمكتبةفيونسخة.فتاوى3رقمها:النبوية

اللهرحمهغدةبوالفتاجعبدالشيخبتحقيقالكتابطبعوقد.1766

هـ.1414سنةهـثانية1387سنة

.(502)المرافعاتفقهإلىالمدخل،(1/11)القضاةروضةتحقيقمقدمة:انظر

"أدبالرمليوسماه47(،)1/الظنونكشف241(،)4/الكامنةالدرر

نسخوللكتاب)105(.والنظائرالاشباه163(،)3/الرمليفتاوى"القاضي

رقم:خرىو،شافعيفقه45:رقمالمصريةالكتبدارفينسخةمنهاخطية

هـ.1714:البازنزارمكتبة-الكتابطبعوقد.709
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هـ269ت)1(الشافعيالانصاريمحمدبنزكريااختصرهوقد

زينالمختصرهذاوشرحالقضا(".أدبببيانالرضا"عماد:وسماه

هـ3101ت)2(الشافعيالمناويعليبنالرووفعبدمحمدالدين

.القاصر"العاجزلعبدهالقادرالرووففتج":وسماه

إبراهيمبنيعقوبيوسفأبيللقاضي،القاضيادب-13

منهم:العلماءبعضشرحهوقدهـ.182ت)3(الكوفي

هـ.362تالهندواني)4(اللهعبدبنمحمدجعفرأبو-أ

()السرخسيسهلأبيبنأحمدبنمحمدبكربو-ب

هـ.483ت

هـ.536ت)6(مازهالعزيزعبدبنعمرالشهيدالصدر-ج

)7(الحنفيالشيبانيالحسنبنمحمدللامام،القاضيأدب-14

هـ.918ت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وسماه،34(/1)الرضاعمادشرح،2(1/10)للغزيالسائرةالكواكب:انظر

.(1/14)الظنونكشف.القاضيآداب:خليفةحاجي

الدارفيالكتابطبعوقد63(.)1/للكتابالمناويمقدمةنظر:

بكير.اللهعبدبنالرحمنعبد:بتحقيقهـ،6014:السعودية

ببغداد.العلميالمجمعفيخطيةنسخةوله46(.)1/الظنونكشف:انظر

47(.)2/العارفينهدية:انظر

62(.)2/العارفينهدية:انظر

783(.)1/العارفينهدية:انظر

ادبسرح055(،)8/الرائقالبحر133(،و113)2/السرخسيصول

921(.و301)3/الشهيدللصدرالقاضي



)1(الحنفياللؤلؤيزيادبنللحسن،القاضيأدب-15

هـ.402ت

)2(الشافعيإدريسبنمحمدللامام،القاضيأدب16-

هـ.402ت

هـ.422ت)3(سلامبنالقاسمعبيدلابي،القاضيأدب-17

التميميسماعةبنمحمداللهعبدلابي،القاضيأدب-18

هـ.233)4(تالحنفي

)(الخصافعمروبنأحمدبكرلابي،القاضيدب91-

منهم:الحنفيةعلماءمنجمعشرحهوقدهـ.261ت

هـ.362تالهندواني)6(اللهعبدبنمحمدجعفرأبو-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

271(.الحكاممعين3461(،الفهرست:انظر

.35(41الفهرست:انظر

القيمابنالحافظوذكره47(.11/الظنونكشف10113(،الفهرست:انظر

ابنالحافطوكذا(،ه2109/القضاء""كتاب:باسمالمرسلةالصواعقفي

337(.51/الفتحفيحجر

1091(،لتراجمتاج95(،)1/الوفاءابيلابنالحنفيةطبقاتانظر:

3471(.الفهرست

62(،)1/الشهيدللصدرالقاضيادبشرح3481(،الفهرستانظر:

فتح65(،31/و302(21/عابدينابنحاشية125(،31/الرائقالبحر

التراجمتاج246(،11/الحكاملسان288(،41/و273(31/لقدير

.)181

46(.11/الظنونكشفنظر:

15



هـ.037تالجصاصى)1(عليبناحمدبكرأبو-

هـ.428ت)2(القدوريمحمدبنأحمدالحسينابو-

هـ.456ت)3(الحلوانيأحمدبنالعزيزعبدالائمةشمس-

هـ.461تالسغدي)4(الحسنبن-علي

هـ.483ت()السرخسيأحمدبنمحمدالائمة-شمس

هـ.483ت)6(زادهخواهرالاسلامبشيخالشهيرمحمدبكرأبو-

هـ.536ت)7(مازهبنالعزيزعبدبنعمرالشهيدالصدر-

هـ.295تبقاضيخان)8(الشهيرالاوزجنديمنصوربنالحسن-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

46(.)1/الظنونكشف:انظر

257(.)8/الرائقالبحر46(،)1/الظنونكشف:انظر

مجمع927(،)7/عابدينابنحاشية46(،)1/الظنونكشفانظر:

804(.)2/الحكامدرر331(،)3/الهنديةالفتاوى4(،)70الضمانات

الرائقالبحر024(،)4/الحقائقتبيين46(،)1/الظنونكشفانظر:

/7(.)122

فتح188(،)4/و64()3/الحقائقتبيين46(،)1/الظنونكشف:انظر

.(925)3/الهنديةالفتاوى،254()3/عابدينابنحاشية،(704)7/القدير

46(.)1/الظنونكشف:انظر

)1/الحكاملسان226(،)7/القديرفتح227(،)4/الرائقالبحر:انظر

بمطبعةالكتابطبعوقد"الفكر".201()7/عابدينابنحاشية023(،

.السرحانهلالالدينمحتى:بتحقيق،م7891بغداد:-الارشاد

224(.)2/الاعلام46(،)1/الظنونكشف:انظر

16



اهـ.616تالعزيز)1(عبدبناحمدبنمحمودالمعاليابو-

جملةهذههـ،029تالخجندي)2(القاسمياحمدبنمحمد-

الناصحي)3(الحسينبناللهعبدمحمدابواختصرهوقد.الشروحمن

هـ.447ت

)4(الظاهريخلفبنعليبنداودللامام،القاضيادب-02

هـ.027ت

العزيزعبدبنالحميدعبدخازملأبي،القاضيأدب21-

هـ.292(ت)الحنفي

القيسيسليمانبنهيثمالمهلبلأبي،القاضيادب22-

هـ.275)6(تالحنفي

قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدلأبي،القاضيادب-23

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

404(.)2/العارفينهديةانطر:

46(.)1/الظنونكشفانطر:

ابنحاشية047(،)7/القديروفتح221(،)4/الحقائقتبيينانظر:

الاولالنصفالزهرانيدرويشبنسعيدد.حققوقد357(.)5/عابدين

منه.

)363(.العلميةالكتبدارطبعةفييذكرولم)034(،الفهرستانطر:

تاج8(،)2/الشهيدللصدرالقاضيأدبشرح)035(،الفهرستانظر:

الظنونكشف792(،)1/الوفاءابيلابنالحنفيةطبقات)012(،التراجم

.287()3/الاعلام،(1/64)

الدشراوي.فرحاتد.:بتحقيقالكتابمنجزءطبع

17



هـ.672ت(1)ينوريلدا

القاضي،أدب24-

هـ.031ت

)2(الطبريجريربنمحمدجعفرلابي

التنوخيإسحاقبنأحمدجعفرلابي،القاضيأدب25-

هـ.317)3(تالحنفي

الاصطخريأحمدبنالحسنسعيدلابي،القاضيادب-26

هـ.328ت)4(الشافعي

هـ.432ت()الحنفيالنخعيمحمدبنلعلي،القاضي-أدب27

الطبريأحمدابيبناحمدالعباسلابي،القاضيأدب-28

هـ.335ت)6(القاصبابنالمعروف

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

792(.)13/النبلاءأعلامسير:انظر

.)386(الفهرست:انظر

)32(.التراجمتاج46(،)1/الظنونكشف:انظر

الاسماءتهذيب268(،)7/بغدادتاريخ47(،)1/الظنونكشفانطر:

"ادب:باسمالذهبيوذكره74(،)8/المحيطالبحر951(،)2/

"كتاب:باسمحلكانابنوذكره251(،)15/النبلاءاعلامسير.القضاء"

74(.)2/الاعيانوفيات."الأقضية

395(.)2/المضيةالجواهر:انظر

احكامفيلمذهبالديباج6101(،)3/حلبتاريخفيالطلببغية:انظر

باسم:الحنبليالعمادوابنحجرابنالحافظوذكره194(،)2/المذهب

291(.)4/الذهبشذرات333(،)4/الحبيرالتلخيص.القضاء""ادب

خلف=بنحسيند.:بتحقيق-الطائف-الصديقمكتبةفيالكتابطبعوقد

18



المروزيعامربنبشربنأحمدحامدلأبى،القاضيأدب-92

هـ.362ت)1(الشافعي

الشاشيالقفالعليبنمحمدبكرلابي،القاضيأدب03-

هـ.365ت)2(الشافعي

السمرقنديالبستيداودبنالحسنعليلابي،القاضيأدب-31

هـ.593ت)3(الحنفي

البخاريموسىبنعمروبنأحمدنصرلابي،القاضيأدب-32

هـ.693ت)4(الحنفي

القدوريمحمدبنأحمدالحسينلأبي،القاضيأدب33-

هـ.428(ت)الحنفي

حبيببنمحمدبنعليالحسنلابي،القاضيأدب34-

هـ.054ت)6(الشافعيالماوردي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هـ.9041لجبوريا

الشافعية""طبقاتفي)1/98(.وترجمتهللتوحيديوالذخائرالبصائر:انظر

96(.)1/"الاعيانو"وفيات12(،)3/السبكيلابن

وفيه:5()2/للأسنويالشافعيةطبقات47(،)1/الطنونكشفانظر:

)4/المذهبحكامفيالمذهبالديباجفياسمهوجاء".القضاة"ادب

القضاء"."أدب9911(:

54(.)2/المضيةالجواهر:انظر

88(.)1/الوفاءابيلابنالحنفيةطبقات:انظر

74(.)1/العارفينهدية:انظر

=الإرشادبمطبعةمفرداطبعوقد"الحاوي"،الكبيركتابهمنجزءوهو

91



الهرويالعباديأحمدبنمحمدعاصملابي،القاضيأدب-35

يوسفابىبناحمدبنسعدأبوشرحهوقدهـ.458ت)1(الشافعي

."الحكوماتغوامضعلىالاشراف":وسماه)2(الهروي

الاسبيجابيمنصوربنأحمدنصرلابي،القاضيأدب36-

هـ.048)3(تالحنفي

الزرنجريبكربنعمربكرلابى،القاضىأدب-37

هـ.584)4(تالحنفي

محمدبنمسعودبنالحسينمحمدلابي،القاضيأدب38-

هـ.561ت()الشافعيالبغوي

)1(

)2(

)3(

)4(

.السرحانهلالمحمي:بتحقيقهـ،1913ببغداد

035(،)4/الكبرىالفقهيةالفتاوى181(،)18/النبلاءاعلامسير:انظر

)1/القواعدفيالمنثور436(،)2/المذهبأحكامفيالمذهبالديباج

47(.)1/الظنونكشف138(،)2/المطالبأسنى322(،و017

و)463/6()3/الطالبينروضة518(،)2/للنوويالاسماءتهذيب:انظر

447()1/الكبائراقترافعنجرالزو287(،)1/الفقهاءطبقات323(،

184(،)12/الفتجفيحجرابنالحافظسماهوكذاالقضاء"،"ادبوسماه

رقم:تحتبتركياجامعاينيفيخطيةنسخةوله301(.)1/الظنونكشف

.935

175(.)2/الحامديةالفتاوىتنقيحفيالدريةالعقود:انظر

927(.)7/المؤلفينمعجم785(،)1/العارفينهدية:انظر

هـ1412عامالمناردارفيمفرداطبع"التهذيب"،كتابمنجزءوهو

صندقجي.عليإبراهيمد.:بتحقيق

02



الشافعيأحمدبنمحمدالدينلجلال،القاضيأدب93-

هـ.098ت)1(بالمحليالمعروف

الصيرفياللهعبدبنمحمدبكرلابيالقضاء،أدب-04

هـ.033ت)2(الشافعي

المصريالشافعيحمدبنمحمدبكرلابيالقضاء،أدب-41

هـ.534تالحداد)3(بابنالمعروف

العامريسراقةبنيحيىبنمحمدالحسنلابي،القضاءأدب-42

هـ.014ت)4(الشافعي

البغداديطاهربنالقاهرعبدمنصورلأبىالقضاء،ادب-43

هـ.942ت()الشافعي

البغداديهارونبنمحمدبنأحمدبكرلابي،القضاءدب-44

هـ.131تبالخلال)6(المعروفالحنبلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

288(:)1/الفقهاءطبقاتفيوسماه05(،)1/المكنونإيضاح:انظر

".القضاة"عمدة

34(.0)2/العلومابجد4601(،)2/الظنونكشف:انظر

الشافعيةطبقات537(،)2/المذهباحكامفيالمذهبالديباجانظر:

الظنونكشف)74(،الكبيرةالكبائراقترافعنالزواجر08(،)3/للسبكي

جزءا".أربعين"في:وقال"القاضي"ادب:باسمالذهبيوذكره47(.)1/

447(.)15/النبلاءاعلامسير

537(.)2/المذهباحكامفيالمذهبالديباج:انظر

)59(.اللههدايةلابنالشافعيةطبقات:انظر

:وسماه318()9/بغدادتاريخ053(،)12/النبلاءأعلامسيرنظر:

21



الكرابيسييزيدبنعليبنالحسنعليلابي،القضاءأدب-45

هـ.542ت)1(الشافعي

الناصحيالحسينبناللهعبدمحمدلابيالقضاء،ادب-46

هـ.447)2(تالحنفي

:ويقال-الدبيليأحمدبنعليالحسنلابي،القضاءأدب-47

أعلم.والله.الخامسالقرنأعيانمن)3(الشافعي-الزبيلي

بنمجليالمعاليلابي"العمدة"،:ويسمىالقضاءأدب-48

هـ.055ت)4(الشافعيالمخزوميالقرشيجميع

الغرناطيمحمدبنالمنعمعبداللهعبدلأبيالقضاء،أدب-94

هـ.995ت()الغرسبابنيعرفالمالكي

الشافعياللهعبدبنإبراهيماسحاقلابيالقضاء،أدب-05

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".القضاة"أدب

الاصابة387(،و37ه)3/التعليقتغليق337(،)5/الباريفتح:انظر

503(.)8/الاوطارنيل)278(،للسيوطيوالنظائرالاشباه(،ه84)3/

392(.)4/الحقائقتبيين:انظر

171(،)1/القواعدفيالمنثور603(،و2ه)1/2لاسنويطبقاتانظر:

162(،)3/الرمليفتاوى431(،)2/المذهبأحكامفيالمذهبالديباج

47(.)1/الظنونكشف

طبقات47(،)1/الظنونكشف322(،)2/الشافعيةطبقاتانظر:

247(.)1/للأسنويالشافعية

51(.)1/المكنونإيضاج:انظر
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"الدررويسمىهـ،642ت)1(الحمويالدمأبيبابنالمعروف

."والحكوماتالاقضيةفيالمنظومات

الغنيعبدبنإبراهيمبناحمدالعباسلابيالقضاء،أدب-51

هـ.071ت)2(الحنفيالسروجي

بكرابىبنالرحمنعبدالدينلجلالالقضاء،ادب52-

هـ.119ت)3(الشافعيالسيوطي

بعدتوفي)4(الحنفيالمنليلكامل،القضاةأدب-53

هـ.1267سنة

القرشيمسلمبنأحمدالدينلشرف،القضاةادب54-

هـ.397ت()الشافعيالدمشقي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المذهبأحكامفيالمذهبالديباج126(،)23/النبلاءاعلامسير:انظر

حنفي:فقهالمصريةالكتببدارخطيةنسخةوللكتاب956(.و474)2/

وثانية،الزحيليمحمدد.:بتحقيقطبعةمعهامراتالكتابطبعوقد.12

.السرحانهلالمحي:بتحقيق

وللكتاب)13(.للكنويالبهيةالفوائد936(،)1/الحكاملسانانظر:

ونسخة،حنفيفقه463:رقمالمصريةالكتببدارنسخةمنهاخطيةنسخ

طبعوقد1453.رقم:باستنبولبايزيدجامعفيالدينوليمكتبةفي

هـ.1418البشائردار-ياسينمحمدبنصديقي:بتحقيقالكتاب

535(.)1/العارفينهدية47(،)1/الظنونكشف:انظر

فقهإلىالمدخل)84(،للسروجيالقضاءأدبتحقيقمقدمةانظر:

.مطبوعوالكتاب)902(.المرافعات

مخطوطاتفهرس)116(،الشامقضاءوليمنذكرفيالبسامالثغرانظر:

52(.)1/قيالعرالمجمع
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بنمحمدالدينلاثير،والقضاءالحكمشروطفيالارتضاء-55

هـ.843ت)1(الشافعيالقاهريالخصوصيعمر

مسلمةبنحلفالقاسملأبيالقضاء،ادابفيالاستغناء-56

هـ.044ت)2(المالكيالغفورعبدابن

لمحمد،الصالحةبالنيةالولايةطلبلمنالناصحةالاشارة-57

هـ.9801ت)3(المالكيالمراكشيالسوسيسعيدابن

بنمحمدسعيدلابى،الحكوماتغوامضعلىالاشراف-58

لكتابشرحانهتقدموقدهـ.518ت)4(الشافعيالهروياحمد

."القاضي"أدبالعبادي

احدالوعدعنتخلفإذاالحكمبيانفيالنيرينإشراق-95

هـ.0125ت()الشوكانيعليبنلمحمد،الخصمين

بنحسنعليلأبي،الاحكاممسائلفيالحكاماعتماد-06

.)6(المالكيزكنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

56(.)1/المكنونإيضاج61(،)1/الظنونكشفنظر:

جزءا"،خمسيننحوالفائدة"عظيم:وفيه351()1/المذهبالديباج:انظر

)242(،الالتزاممسائلعلىالكلامتحرير024(،و)22العلياالمرقبة

01(.)6/المعربالمعيار913(،و124)1/للعلميالنوازل

38(.)01/المؤلفينمعجم85(،)1/المكنونإيضاجنظر:

طبقات315(،)1/الصلاحابنفتاوى287(،)1/الفقهاءطبقات:انظر

925(.)1/المجموع36(،ه/)هالسبكي

المكنونإيضاج021(،)3/العلومأبجد222(،)2/الطالعالبدرانظر:

1945(.)9/"الرباني"الفتجضمنمطبوعوهو87(.)1/

:بالرباطالعامةبالخزانةضخممجلدفي01و9و8و7:الاجزاءمنهتوجد



عبدسهلبنعيسىالاصبغلابي،الاحكامبنوازلالاعلام-61

هـ.486ت)1(المالكيالاسديالله

احمدبناللهعبدمحمدلابي،والاحكامبالمحاضرالاعلام-62

هـ.115ت)2(الزناتيدبوسابن

بنالدينلنجم،والحكامالشهودمصطلحفيالاعلام63-

هـ.758ت)3(الحنفيالطرسوسيأحمدبنعليبنإبراهيم

.)4(القيملابن،العالمينربعنالموقعينإعلام-64

()الهرويعروةبناللهعبدمحمدلابي،الاقضيةكتاب-65

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ق.413

)76(،الالتزاممسائلفيالكلامتحرير71(،)2/لمذهبالديباجانظر:

انظر:."الاحكام":الرفيععبدابنوسماه246(،)2/المعربالمعيار

انظر:."الاقضية":فرحونابنوسماه657(،و614)2/الحكاممعين

شركة-النعيميرشيد:بتحقيقالكتابطبعوقد156(.)1/الحكامتبصرة

العلاني،أنسمنهالأولالجزءحققكماهـ،1417:الذهبيةالصفحات

الدينوأصولللشريعةالزيتونيةبالكليةوالسياسةالفقهفيعلميةأطروحة

)39183(.رقمبتونسالوطنيةالكتببدارخطيةنسخةوله.بتونس

المعياروانظر:.القرويينخزانةفيسفرانمنهيوجدأسفارربعةفييقع

422(.)8/المعرب

51(.)1/الاعلام(،127)1/الظنونكشف(،1)0التراجمتاج:انظر

)23(،الفوائد23(،)1/اللهفانإغاثةانظر:".الموقعين"معالمويسمى

)1/الظنونكشف134(،)5/الكامنةالدرر925(،)1/الذهبشذرات

عبدالملكبمكتبةالمحموديةالمكتبةفيخطيتاننسختانوللكتاب125(.

مرار!ا.الكتابطبعوقد.1454-1452رقممنبالمدينةالعزيز

-786(،)3/للذهبيالحفاظتذكرة492(،)14/النبلاءأعلامسير:انظر

25



هـ.311ت

زيادبنمحمدبنأحمدالقاسملابي،الاقضيةكتاب66-

هـ.312ت)1(المالكياللخميشبطونبابنالمعروف

التميميسهلبننصربنحبيبنصرلأبي،الأقضيةكتاب-67

هـ.287ت)2(المالكي

عمربنعلىبنمحمداللهعبدلأبي،الاقضيةكتاب68-

هـ.536ت)3(المالكيالمازري

المالكيالفرجبنمحمداللهعبدلابي،لمخمماللهرسولأقضية-96

هـ.794ت4(الطلاخبابنالمعروف

الرزاقعبدبنعليالدينلظهيرجميم،الرسولأقضية07-

هـ.605ت()الحنفيالمرغيناني

القرطبيسهلبنقاسمبنحلفالقاسملابي،شريحأقضية-71

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

83(.)5/المؤلفينمعجم027(،)2/المكنونإيضاح

156(.)1/المذهبالديباج:انظر

336(.)1/المذهبالديباج:انظر

76(.)1/الحكامتبصرة:انظر

وسماه027(،)2/المكنونإيضاج137(،)1/الظنونكشفانظر:

)91/النبلاءأعلامسيرانظر:ع!يم.النبيأحكام:فرحونوابنالذهبي

طبعوقد386(.)1/المعربالمعيار243(،)2/المذهبالديباج2(،00

الاعظمي.الرحمانضياءمحمدد.:بتحقيق

137(.)1/الظنونكشف:انظر
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هـ.393ت)1(الدباغبابنالمعروفالمالكي

بنإبراهيمبنمحمدالدينلمحي،الحكامبصيرة72-

)2(.فرحون

خان)3(حسنلصديق،الرسولأقضيةمنالسولبلوغ73-

هـ.7013ت

لبرهان،الاحكامومناهجالاقضيةأصولفيالحكامتبصرة-74

)4(فرحونبابنالمعروفالمالكيالقاسمأبيبنعليبنإبراهيمالدين

هـ.997ت

:وسماه(اللمطي)الحبيببنمحمدبنالرحمنعبدرتبهوقد

."فرحونابنتبصرةترتيبفيالمكنونالدرنظم"

الحمزاويالعدويلحسن،والاخوانالقضاةتبصرة-75

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

9334(،71/حلبتاريخفيالطلببغية15(،171/دمشقتاريخانظر:

113(.171/النبلاءاعلامسير

.(11185/المكنونإيضاح:انظر

691(.11/المكنونإيضاح275(،31/العلومابجد:انظر

شجرة،القضاء"أدبفي"التبصرة:وسماه933(11/الظنونكشف:انظر

2161الكلامتحرير221(،11/المكنونإيضاح222(،11/النور

العلي"فتج:كتاببهامشالكتابطبعوقد52(.11/الاعلام804(،و

هـ،1013سنةبالقاهرةالشرفيةالمطبعةوفيهـ،0013:بولاق"المالك

هـ.6014سعد:الرؤوفعبدطه:بمراجعةالازهريةالكلياتبمكتبةخيراو

بناحمدبنالسلامعبدبخطالمصريةالكتبدارفيمخطوطةنسخةله

هـ.1223:محرمشهرأولكتابتهامنفرغسبيكة
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هـ.3013ت(1)المالكي

بلاالفاحشبالغبنبالفسخالقضاءابطالفيالتحريرتحبير-76

)2(عابدينبابنالمعروفالحنفيعمربنأمينلمحمدتغرير،

هـ.1252ت

محمدبكرلابي،والاحكامالعقودنكتفيالحكامتحفة-77

وقد.هـأرجوزة982ت)3(القيسيالمالكيعاصمبنمحمدابن

منهم:المالكيةعلماءمنجمعشرحها

)4(.القيسيمحمدبنمحمدبنيحيى-ولدهأ

.(باليزناسي)المعروفاللهعبدبنأحمدالعباسأبو-ب

بميارة)6(المعروفالمالكيالفاسيأحمدبنمحمد-ج

("الحكامتحفةشرحفيوالاحكام"الاتقان:وسماههـ،7201ت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(991)2/الاعلام222(،)1/المكنونإيضاج:انظر

.(143)5/عابدينابنحاشية922(،)1/المكنونإيضاج:انظر

)84(،الصناعتضمينعنالقناعكشف365(،)1/الظنونكشفانظر:

ذكرها.وسيأتي،البهجةشرحهامعمطبوعةوهي46(.)1/للعلميالنوازل

)09(.القناعوكشف)1/3(،الاحكامتحفةعلىالفاسيميارةشرح:انظر

وانظر:.13733:رقمتحتالتونسيةالكتبدارفيخطيةنسخةوللكتاب

25(.)3/:المعربالمعيار

515(.و)08القناعوكشف3(،)1/التحفةعلىميارةشرحانظر:

.151:رقمالتونسيةالكتبدارفيخطيةنسخةوللكتاب

للعلميلنوازل59(،)4/الصناعتضمينعنالقناعكشف:وانظر،مطبوع

/1(.)56
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التحفة.علىميارةبشرحالمشهور

هـ،9012ت)1(الفاسيالطالببنالتاوديمحمداللهعبدأبو-د

."عاصمابنفكرلبنتالمعاصمحلي":وسماه

هـ،1258ب)2(التسوليالسلامعبدبنعليالحسنأبوهـ-

."التحفةشرحفيالبهجة":وسماه

:وسماههـ،9133ت)3(التونسيالقاضييوسفبنمحمد-و

.("الحكامتحفةعلىالاحكامإحكام"

محمدبنعيسىبنمحمداللهعبدلابي،الحكامتنبيه78-

هـ.062تالمناصف)4(بابنالمعروفالمالكيالقرطبي

فيلاالحدودفيالقضاءمنالإمضاءنعلىالخواصتنبيه-97

هـ.5013ت()الحنفيالحمزاويأحمدبنلمحمود،القصاص

أحمدالدينلشهاب،الاحكامغوامضعلىالحكامتوقيف-08

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الثالثة:-بيروت-المعرفةدارطبعة،التحفةشرحالبهجةبهامشمطبوع

هـ.7913

كبيرين.مجلدينهـفي7913-بيروت-المعرفةدارفيمطبوع

.الجنانالدينمحتيمامون:بتعليقمطبوع

323(،)6/الاعلام313(،)2/و138(و88)1/الحكامتبصرة:انظر

وللكتاب76(.)01/المعربالمعيار317(،و276)1/للعلميالنوازل

رقم:بتونسالزيتونةبجامعالصادقيةالكتبفينسخةمنهاخطيةنسخ

الكتابطبيعوقد2988.:برقمبتونسالوطنيةالكتبدارفيوثانية8241،

.م8891للنشرالتركيدار-منصورالحفيظعبد:بتحقيق

42(.0)2/العارفينهدية324(،)1/المكنونإيضاح:انظر

92



هـ.808ت)1(الشافعيالاقفهسيالعمادابن

،والحكامالمفتينمنبالقضايانزللماالاحكاممسائلجامع-81

هـ.484ت)2(المالكيالمغربيالبرزليأحمدبنمحمدالقاسملابي

محمودبنلمحمد،والحكامالقضاةومعينالاحكامجواهر-82

.العاشر"القرنمن"محمد)3(ابن

لشمسوالشهود،والموقعينالقضاةومعينالعقودجواهر-83

هـولم081سنةولدالاسيوطي)4(المنهاجيأحمدبنمحمدالدين

وفاته.تاريخأجد

محمداللهعبدلابي،المذهبأحكامفيالمذهبالديباج-84

هـ.865ت()الشافعيالبنبيإسماعيلبنحسنابن

.)6(الرازيمسعودللقاضي،القضاةدستور-85

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

نسخةوله203(.)5/نيالشروحواشي805(،)1/الظنونكشف:انظر

شافعي.فقه609:برقمالمصريةالكتبدارفيخطية

.31(9)8/المولفينمعجم،358(/1)المكنونإيضاح:انظر

.(4/)12المؤلفينمعجم،(1/612)الظنونكشف:انظر

حامدمحمدالشيخبتحقيقالكتابطبعوقد614(.)1/الظنونكشف:انظر

الفقي.

المولفبخطنسخةمنهاخطيةنسخوللكتاب5(.)1/المؤلفمقدمة:انظر

المصريةالكتبدارفيثانيةونسخة،686:برقمأفنديأسعدالسليمانيةبمكتبة

محمد:بتحقيقمجلداتأربعةفيالكتابطبعوقد.شافعيفقه0155:برقم

الثمالي.عوضبن

754(.)1/الظنونكشف:انظر

03



الرعينىالحسنبنمحمداللهعبدلابيوالانكار،الدعوى-86

.)1(المالكي

بنقاسمللشيخ،الغائبعلىالقضاءفيالخائبالقولرد-87

هـ.987ت)2(الحنفيقطلوبغا

فى-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرالمؤمنينأميررسالة-88

القضاء)3(.

منهم:العلمأهلمنجمعشرجهاوقد

العربيةأئمةأحد"بالمبرد"الشهيريزيدبنمحمدالعباسأبو-أ

.")4(والادباللغةفي"الكامل:كتابهفيالثالثالقرنفي

الحنفيالسرخسيسهلبنحمدبنمحمدبكرأبوب-

.(")المبسوط":كتابهفيهـ،483ت

)6(الحنفيالبخاريمازةبنالعزيزعبدبنعمرالدينحسام-ج

هـ.536ت

المالكيالعربيبنمحمدبناللهعبدبنمحمدبكرأبود-

.)7("الاحوذيعارضة"هـفي435ت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.)87(الكلامتحرير:انظر

083(.)2/العارفينهدية837(،)1/الظنونكشف:انظر

تخريجها.سيأتي

)1/9(.فيالكامل

6(.)16/المبسوط

213(.)1/مازهلابنوشرحهللخصافالقاضيأدب

017(.)9/الترمذيسننشرحالاحوذيعارضة
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برعنالموقعين"إعلام:كتابهفيالجوزيةقيمابنهـ-

جدا.طويلاشرحاوشرجها")1(العالمين

علماءمنالقسطنطينيالميليبكرأبيبنمحمدبنمحمدو-

من"الافتتاح:أسماهبمصنفشرجهاوقد،الهجريالتاسعالقرن

.")2(الخطاببنعمرالمؤمنينأميررسالةشرحفيالوهابالملك

.)3(الطبريالقاسمأبو-ز

علىواليمينالمدعيعلىالبينة":حديثشرحفيرسالة-98

هـ.474تالباجيخلفبنسليمانالوليدلابي،انكر")4(من

بناللهعبدسعدلابي،وجوازهالاعمىقضاءفيرسالة-09

هـ.585ت()الشافعيعصرونأبيبابنالمعروفاللههبةبنمحمد

عبدبنشريحنصرلابي،الحكاموزينةالاحكامروضة-19

هـ.505ت)6(الشافعيالرويانيحمدبنالكريم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

125(.)1/الموقعينإعلام

الإسلاميةوالشئونالاوقافوزارةمطبوعات-سحنوناحمد:بتحقيقطبعت

هـ.1412:بالمغرب

744(.)2/الذمةأهلأحكام:انظر

.6911:رقملرباطالمغربفيالعامةالخزانةفينسخةله

والنهايةالبداية54(،)3/الاعيانوفيات903(،)17/بالوفياتالوافي:انظر

طبقات127(،)21/النبلاءاعلامسير883(،)1/الظنونكشف061(،)16/

503(.)1/الدارس133(،)1/الاطلالمنادمة135(،)7/للسبكيالشافعية

791)1/المذهبأحكامفيالمذهبالديباج256(،)1/الفقهاءطبقاتانطر:

بعض=وسماه295(.)1/المكنونإيضاح239(،)1/الظنونكشف253(،و
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بنلمصطفى،والسجلاتالمحاضرفيالقضاةروضة29-

هـ.7901ت)1(الحنفيالروميمحمد

محمدبنعليالقاسملابي،)2(النجاةوطريقالقضاةروضة-39

هـ.394تالحنفيالسمنانيالروميالرحبيأحمدبن

اللهعبدبنلمحمد،الحكاماحكامإحكامفيالكمامزهر-49

هـ.546ت)3(الاندلسيالغزي

)1(

)2(

)3(

موسىبنعياضالفضللأبي،القضاةادبفيالسراةسر-59

)1/الفقهاءطبقات454(،)2/السبكيفتاوى".الحكام"روضةالعلماء:

القواعدفيالمنثورانظر:.القضاء"ب"ادالعلماء:بعضوسماه288(،

الظاهريةالكتبدارفيخطيةنسخةوللكتاب)167(.للسيوطيالاشباه12(،)3/

337.:رقم

نسخةوله283(.)12/المؤلفينمعجم695(،)1/المكنونإيضاح:انظر

أفنديأسعدمكتبةفيخرىو291،:برقمباشاحسينعموجةمكتبةفيخطية

508.608-:برقم

وفي7،736/:برقماستنبولفيزادهدامادفينسخةمنهاخطيةنسخللكتاب

الناهي-الدينصلاحد.:بتحقيقالكتابطبعوقد.17:برقمبتونسالزيتونة

الزيلعي،الدينلفخرالكتابأنحليفةحاجيذكروقدهـ.4014:للرسالةمؤسسة

خطا؛للزيلعينسبتهظنوالسمناني،لكتابمطابقةوهيالكتابفاتحةوذكر

انتهىقدانهحليفةحاجيذكروقد.السابعالقرناعيانمنالزيلعيلكونوذلك

ناالكتابنسخإحدىفيجاءفقدنظر؛ذكرهوفيماهـ،504:سنةتاليفهمن

كشفانظر:.للسمنانينسبتهيؤكدمماهـ،478:سعةتاليفهمنانتهىمؤلفه

ذلك.منشيءالىيشرلمالكتابومحقق319(،)1/الظنون

069(.)2/الظنونكشف:انظر
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هـ.454ت)1(المالكياليحصبيعياضابن

العباسلابي،والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسياسة-69

هـ.728ت)2(الحنبليالحرانيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد

الشهيرمحمدبنإبراهيمبنالدينلزين،الشرعيةالسياسة-79

هـ.079ت)3(الحنفينجيمبابن

بددهالمعروفحليفةيحيىبنلابراهيم،الشرعيةالسياسة-89

هـ.739ت)4(الحنفيأفندي

بنمصطفىبنمحمدالمكارملابي،لاحكاموالسياسة-99

)1(

)2(

)3(

)4(

05(.)2/المذهبالديباج:انظر

033(،)2/العلومابجد09(،)3/القناعكشاف)18/9(،الانصاف:انظر

دارفينسخةمنهاكثيرةخطيةنسخوللكتاب)2/1101(.الظنونكشف

برقم:ببغدادالعامةالأوقافمكتبةفيونسخة3246،:رقمالظاهريةالكتب

طبعوقد.1318:برقم:المصريةالكتبدارفيونسخة13822/01،

دارفيوطبع")28/244-793(،تيميةابنفتاوى"مجموعضمنالكتاب

خطية.نسخةعلىمحققهايعتمدولمهـ،5014:بدمشقالبيان

مكتبةفينسخةمنهاخطيةنسخوللكتاب872(.)1/الطنونكشفانظر:

مكتبةفيونسخة80458.:العامورقمها965،:رقمتحتالازهر

الكتابطبعوقد.افنديعاشرمكتبة704،:برقماستنبولفيالسليمانية

هـ.1416-المسلمدار-الحديثياللهعبدد.:بتحقيق

مكتبةفينسخةمنهاخطيةنسخوللكتاب872(.)1/الظنونكشفانظر:

8402.:برقم،الاسكندريةمكتبةفيونسخة.948:رقمتحتالازهر،

الجامعة-شبابمؤسسة-المنعمعبدفؤادد.بتحقيقالكتابطبعوقد

هـ.1141:الاسكندرية
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هـ.1461ت)1(الحنفيبالددهالملقبحبيمب

سليمانبنمحمدالدينلمحيى،البغاةعلىالقضاةسيف-001

هـ.987ت)2(الحنفيالكافيجي

بناللهلعبد)3(،الاحكاممنوعليهملهمفيماالحكامضياء-101

هـ.1246تفوديبنمحمد

الجوزية.قيملابن،)4(الحكميةالطرق-201

محمدبنلمحمود،الراجحةالبينةإلىالواضحةالطريقة-301

هـه5013ت()الحنفيالحمزاوي

لصديق،القاضيعلىالقضاءفييجببمااللاضيظفر-401

هـه7013ت)6(القنوجيخانحسن

العقودمنأيديهمبينيجريفيماللحكامالمنظمالعقد-501

بابنالشهيرالمالكيالكنانياللهعبدبنعليبناللهلعبد،والاحكام

هـ.741)7(تسلمون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

03(.4)4/المكنونإيضاح66(،)1/الدررسلكنظر:

)7/و463()5/عابدينابنحاشية1801(،)2/الظنونكشفنظر:

353(.)2/البصائرعيونغمز79(،)2/الدريةالعقود65(،

الفلاني.محمدبكرأبوطبعه،بمكةطبع

عنه.الحديثسيأتي

185(.)7/الاعلام86(،)2/المكنونايضاح:انظر

المكنونإيضاح277(،)3/و434()2/العلومابجد)2(،المولفمقدمة:انظر

هـ.2014:-لاهورالسلفيةبالمكتبةالكتابطعوقد09(.)2/

المالكالعليفتح)1/992(،النوازل111(،)2/المكنونإيضاجانظر

-القاهرة-الشرفية-المطبعةالحكامتبصرةبهامقالكتابطعوقد)2/303(.
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الدينلنجم،الاحكاممنينفذلافيماالحكامعمدة-601

هـ.758ت)1(الحنفيالطرسوسيعليبنإبراهيم

الدينلمحب،الاحكامفيالقضاةومرجعالحكامعمدة-701

هـ.1601ت)2(الحنفيالدمشقيبكرأبيبنمحمد

الخبوشاني)3(يحيىبنلمحمدالقضاء،أدبفيالعمدة-801

هـ.474ت

عبدبنمحمداللهعبدلابي،والوثائقالاحكامفيالفائق-901

هـ.736ت)4(المالكيالقفصيراشدبنالله

اليسرأبيالدينلبدر،الحكميةالاقضيةفيالبدريةالفواكه-011

ويسمى:هـ.329ت()الحنفيالغرسبابنالشهيرمحمدبنمحمد

.")6(الحكميةالاقضيةأطراففيالفقهيةالفوائد"

عبدالرحيمالفتحلابي،)7(الاحكاملأصولالاحكامفصول-111

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اهـ.203:مصطفىمحمدبمطبعةثانيةوطبعةاهـ،103

1166(.)2/الظنونكشف:انظر

901(.)9/المؤلفينمعجم121(،)2/المكنونإيضاح:انظر

201(.)12/المؤلفينمعجم9116(،)2/الظنونكشف:انظر

802(.)1/الزكيةالنورشجرة:انظر

3912(.)2/الظنونكشف:انظر

"المجانيشرحهمعالكتابطبعوقد0013(.)2/الظنونكشفانظر:

.عبدالفتاحصالحمحمدللقاضي"الزهرية

803.:برقمالمصريةالكتببدارخطيةنسخةله
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السابع.القرنعلماءمنالمرغينانيالجليلعبدبنبكرأبيابن

الفقهاءعندالعملعليهمضىماوبيانالاحكامفصول-112

القرطبيالباجيسعدبنخلفبنسليمانالوليدلابي،والحكام

.(")2(القضاةأحكام":ويسمىهـ.474ت)1(المالكي

إبراهيمبنيونسبنسريجالحارثلابي،القضاء""كتاب-131

هـ.235ت)ص!(البغدادي

بشربنسعيدبنالغنيعبدمحمدلابي،القضاةكتاب-114

)3/الاعلام793(،)1/العارفينهدية391(،)2/المكنونإيضاح:انظر)1(

فصول"شرح:باسمخطيةنسخةبتركياعليشهيدمكتبةوفي125(.

،مجهولوالمؤلف"،والحكامالفقهاءعملعليهمضىماوبيانالاحكام

.2168:برقموهي

،بالمغرببتطوانأحنانالمحمدمملوكةوهي،الخطيةالنسخأحدفيكما)2(

الوطنيةبالمكتبةنسخةمنهاخطيةنسخعدةللكتابكما.مجموعضمن

عبدللقاضيالكتابنسبوقد981.:برقمخرىو،4916:برقمبتونس

"ضمن،2401:برقمبالرباطالعامةبالخزانةخطيةنسخةفيكماالوهاب

منتبدأ9321:برقممجموعضمنخرىو028"،صمنتبدأمجموع

بنالباتولتحقيق"،الاحكام"فصول:باسمالكتابطبعوقد.154ص

هـ.0141-المغربيةالاوقافوزارة-علي

والاجزاءالمشهورةالكتبأسانيدتجريد)386(،الحكميةالطرقانظر:)3(

922،:مجموع،الظاهريةبالمكتبةخطيةنسخةوللكتاب)83(.المنثورة

فهرس605.:برقمباستنبول،اللهفيضفيخرىو.113صمنتبد

عامرد.:بتحقيقمنهجزءطبعوقد)635(.للألبانيالظاهريةالمخطوطات

هـ.1421بيروت-الاسلاميةالبشائردار-صبريحسن
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هـ.904ت()1المصريالازدي

والدور)2(والارضينالقضاءكتاب-511

هـ.052تالجد""المالكيرشد

بنمحمدالوليدلابي،

بنعليبنمحمدسعيدلأبيوالشهود،القضاةكتاب-116

هـ،414ت"النقالش")3(بالمعروفالحنبليالاصبهانيعمرو

.الشهود)4(كتاب:ويسمى

إسحاقبنإبراهيمإسحاقلابيوالشهود،القضاةكتاب-171

هـ.285ت()الحربي

مسعودبنالنضرلابي،الاحكاموادابالقضاياكتاب-118

هـ.032ت)6(العياشي

بنأحمدبناللهعبدالقاسملابي،والاحكامالقضاياكتاب-911

هـ.432ت)7(الطائيعامر

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)1/116(.الحنفيةطبقاتانظر

.ق424:رقمتحتمجموعضمن،بالرباطالعامةبالخزانةخطيةنسخةله

المعجم(،0601)3/الحفاظتذكرة803(،)17/النبلاءعلامسير:انظر

663(.)5/المنثورالدر193(،)2/المفهرسللمعجمالمؤسس

902(.)13/القاريعمدة031(،)5/الباريفتح:انظر

0145(.)2/الظنونكشف:انظر

)333(.الفهرست:انظر

49(.)01/المعربالمعيار)371(،الفهرست:انظر
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عندالمتخاصمينبينيترددفيماوالاحكامالقضاياكتاب-012

.()1والحكامالقضاة

والشهود،القاضيوتصرفوالعقودالتسجيلاتقلادة-121

تاليفهمنفرغ)2(،المالكيالمغيليعيسىبنموسىعمرانلابي

هـ.197سنة

لسراج،الغائبعلىالقضاءجوازفيالصائبالقول-122

هـ.508ت)3(الشافعيالبلقينيرسلانبنعمرالدين

قطلوبغابنلقاسم،الحاكمحكمبيانفيالقائمالقول-123

هـ.987)4(تالحنفي

الباقيلعبد،والقاضيللمفتييجبفيماالماضيالقول-124

هـ.8912(-ت)الحنفيالبغداديالالوسيمحمودابن

بنمحمدالدينلبدرالقضاء،أحكامفيالمرتضىالقول-125

هـ.0101ت)6(المالكيالبرلسليالرحمنعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ذكرهفقد؛المالكيةعلماءلاحدأنهويظهر،اجدهفلممؤلفهاسمعنبحثت

317(.)1/و216()1/الحكامتبصرةفيفرحونابن

.(1353)2/الظنونكشف:انظر

.(1364)2/الظنونكشف:انظر

251(.)2/المكنونإيضاح:انظر

)3/الاعلام76(،)5/المؤلفينمعجم251(،)2/المكنونإيضاح:انظر

.مطبوعوالكتاب272(.

136(.)01/المؤلفينمعجم253(،)2/المكنونإيضاح:انظر

93



قاسمبنعليبنالحسنلابيالقضاء،علمفيلامية-126

بنمحمدشرجهاوقدهـ.129ت)1(بالزقاقالشهيرالمالكيالتجيبي

"فتج:وسماههـ،7201تبميارة)2(الشهيرالمالكيالفاسيمحمد

محمداللهعبدأبوشرجهاكما."الزقاقلاميةشرحفيالخلاقالعليم

مطبوعة،وهيهـ،9012تالفاسيالطالبمحمدبنالتاودي

عليها)3(.حاشيةالتسوليعلىوللشيخ

بنإبراهيمالوليدلابي،الاحكاممعرفةفيالحكاملسان-127

هـ.882ت)4(الحنفيالشحنةبابنالشهيرمحمد

لمصطفى،الانامأمورإصلاحفيوالحكامالقضاةلوازم-128

هـ.0901ت()الحنفيالسيروزيمحمدابن

اللهعبدبنمحمداللهعبدلابي،والحكامالقضاةمجالس-912

)1/للعلميالنوازل)49(،الصتاعتضمينعنالقناعكشف:وانظر،مطبوع)1(

493(.و021

"الاتقان46(و9)2/و148()1/الحكامتحفةعلىميارةشرحانظر:)2(

النوازل021(،)1/للعلميالنوازل"،الحكامتحفةشرحفيوالاحكام

803(.)2/و)1/388(المالكالعليفتح)97(،للكيكي

هـ.3013-اولى-التونسيةالرسميةبالمطبعةطبع)3(

البحر427(،)4/عابدينابنحاشية9154(،)2/الظنونكشفانظر:)4(

العقود271(،)3/البصائرعيونغمز133(،)6/و272()3/الرائق

الاحكاممجلةشرحالحكامدرر72(،)1/الحامديةالفتاوىتنقيحالدرية

هـ.3913-الحلبيالبابي-الكتابطبعوقد47(.ه)1/

24(.1)7/والاعلام412(،)2/المكنونإيضاجانطر:)5(



هـ.719ت(1)المكناسي

زكريابنالمعاقيالفرجلأبي،والسجلاتالمحاضر-013

هـ.031تالنهرواني)2(

سماعةبنمحمداللهعبدلابى،والسجلاتالمحاضر-131

هـ.233ت)3(الحنفيالتميمي

الخصافعمربنأحمدبكرلابى،والسجلاتالمحاضر-132

هـ.261ت)4(الحنفي

عبدبنالحميدعبدخازملابي،والسجلاتالمحاضر-133

هـ.292ت()الحنفيالعزيز

بنمحمدبنأحمدجعفرلأبى،والسجلاتالمحاضر-134

هـ.132ت)6(الطحاويسلامة

زيادبنلقتيبةوالعهود،والوثائقوالسجلاتالمحاضر-135

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

393(،و147)1/للعلميالنوازل134(،و)116القناعكشفانظر:

علميةرسالة-الحربيسلميبنسويعد:حققه)79(.للكيكيالنوازل

.بالرياضللقضاءالعاليللمعهدمقدمة

.)387(الفهرست:انظر

95(.)1/الحنفيةطبقات)347(،الفهرست:انظر

.3(4)8الفهرست:انظر

792(.)1/الحنفيةطبقات35(،)0الفهرست:انظر

.35(0)الفهرست:انظر
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.)1(الحنفيالخرساني

جريربنمحمدجعفرلابي،والسجلاتالمحاضر136-

هـ.031)2(تالطبري

حرببنمحمداللهعبدلابى،والسجلاتالمحاضر-137

هـ.261ت)3(الحنفيالبصري

بنعمربنمحمدالفضللابى،والسجلاتالمحاضر-138

.)4(الجنيديبابنويعرفالحنفيمحمد

اسدبنقتيبةبنبكاربكرةلأبى،والسجلاتالمحاضر-913

هـ.027ت()الحنفيالثقفي

الحسنلابيوالفتيا،القضاءيستحقفيمنالعلياالمرقبة-014

هـ.397ت)6(المالكيالنباهيالمالقيمحمدبناللهعبدبنعلي

بنالرحمنعبدزيدلابيالانام)7(،حكامعنالملاممزيل-141

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

4(.13)1/الحنفيةطبقات)934(،الفهرست:انظر

122(.)3/السبكيطبقات274(،)14/النبلاءأعلامسير:انظر

88(.)1/الحنفيةطبقات:انظر

301(.)1/الحنفيةطبقات:انظر

)916(.الحنفيةطبقات:انظر

العليا"المرقاة:وسماه)602(الابتهاجنيل7(،)2/الرياضأزهار:انظر

دار-طويلقاسممريمد.:بتحقيقالكتابطبعوقدالقضاء".مسائلفي

هـ.1415-العلميةالكتب

.9918:رقمتحتباستنبولالسليمانيةبالمكتبةأفنديأسعدمكتبةقيخطيةنسخةله

هـ.1741الوطندار-أحمدالمنعمعبدفواد.د:بتحقيقالكتابطبعوقد
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هـ.808تالمالكيحلدونبنمحمدبنمحمد

،والقضاةالحكاميعتمدهفيماالمرتضاةالمسائل-142

شرحهوقدهـ.8701ت)1(اليمنيالزيديالقاسمبنلاسماعيل

كماهـ.9012ت)2(الصنعانيالصعديحسنبنيحيىبنإسماعيل

هـ.6201ت)3(الانسيداودبنصالحشرحه

،والحكامبالقضاةالمتعلقةالاحكامعلىالحكاممسعفة-143

هـ.4001ت)4(الحنفيالتمرتاشيالخطيبأحمدبناللهعبدبنلمحمد

بنأحمدالدينلشهاب،الوثائقعلمفيالخلائقمعتمد-144

.)5(إلياس

أحمدابيبناللهلعبد،الوثائقعلمفيالخلائقمعتمد-145

هـ.743ت)6(بالعبريالمعروفالفرغانيالشريف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

جميعإلىالمرتضاة"المسائل:الشوكانيوسماه322(،)1/الاعلامانظر:

147(.)1/الطالعالبدر:انظر."القضاة

.(1158/)الطالعالبدر:انظر

.(2201/)الطالعالبدر:انظر

)1/المكنونإيضاح676(،)2/الظنونكشف262(،)6/العارفينهدية:انظر

خطيةنسخوللكتاب691(.)01/المؤلفينمعجم024(،)6/الاعلام36(،

الكتبدارفيونسخة5773،:رقمتحت،الظاهريةالكتبدارفينسخةمانها

الزيدصالحد.:بتحقيقالكتابطبعوقد1415.:رقمحنفي،فقهالمصرية

.المعارفمكثبةهـ،1416

1732(.)2/الظنونكشف:انظر

1732(.)2/الظنونكشف:انظر
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إسحاقلابي،والاحكامالقضاياعلىالحكاممعين-146

ولههـ.733ت)1(المالكيالتونسيالرفيععبدبنحسنبنإبراهيم

")2(.الرفيععبدلابنالحكاممعينمختصر":باسممختصر

عيسىالروجلابي،الاحكامغوامضعلىالحكاممعين-147

هـ.997ت)3(الشافعيالغزيعثمانابن

لابي،الاحكاممنالخصمينبينيترددفيماالحكاممعين-148

هـ.844ت)4(الحنفيالطرابلسيخليلبنعليالحسن

.()سليمانبنلمحمد،القضاةمعين-914

لأبي،الاحكامنوازلمنلهميعرضفيماللحكامالمفيد-015

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وفيه:027()1/المذهبالديباج591(،و53)1/الحكامتبصرة:انظر

التاجالمتيطية"ا.هـ.اختصارإلىفيهنحاالعلمغزيرالفائدةكثير"كتاب

)2/الدسوقيحاشية222(،)2/نيالدوالفواكه282(،)4/لإكليلو

الكتببدارنسخةمنهاخطيةنسخوللكتاب.(1745)2/الظنونكشف483(،

وقد.69174:برقموثالثة،823:برقمثانيةونسخة،12343:برقمالتونسية

.م9891الغربدار-عبادبنقاسمبنمحمد.د:بتحقيقالكتابطبع

رقم:مجموعضمنالمصريةالكتببدارخطيةنسخوله،مؤلفهأعرفلم

المصريةلكتبردمخطوطاتفهرسانظر:هـ.089سنةكتبت79402،

37(.)1/مينسيدلفؤاد

1745(.)2/الظنونكشف:انظر

لكتابو15(.)4/عابدينابنحاشية1745(،)2/الظنونكشفانظر:

هـ.3913-الحلبيالبابيبمطبعةمطبوع

مجلد.أنهوذكر1745()2/الظنونكشف:انظر



هـ.606ت)1(المالكيالازدياللهعبدبنهشامالوليد

،الحكامعنهيستغنيلافيماالاحكامأصولفيالمقنع-151

بالمتلمس)2(المعروفالمالكيالبطليوسيبطالبنمحمدبنلسليمان

هـ.404ت

بنيوسفالعزلابي،الاحكامالتباسعندلحكامملجا-152

هـ.632تشداد)3(بابنالمعروفالشافعيالأسديتميمبنرافع

بنغانممحمدلابي،البيناتتعارضعندالقضاةملجا-153

هـ.3101ت)4(البغداديمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

001(،و76)1/الحكامتبصرة645(،و423)1/الحكاممعين:انظر

514(،)2/اللهفانإغاثة)141(،العلياالمرقبة)175(،الكلامتحرير

نسخوللكتاب423(.)8/المعربالمعيار301(،)5/الجليلمواهب

العامةبالخزانةونسخة3462،:برقمالتونسيةالكتببدارنسخةمنهاخطية

حققوقد2926.:بالرباطالملكيةبالخزانةوثالثة805،:برقمبالرباط

.بالرياضللقضاءالعاليبالمعهدعلميةاطروحة،الخيلاباسليمان:الكتاب

المكنونإيضاح)22(،العلياالمرقبة376(،)1/المذهبالديباجانظر:

256(.)4/المؤلفينمعجم548(،)2/

)2/شهبةقاضيلابنالشافعيةطبقات99(،)7/الاعيانوفياتانظر:

بالوفياتالوافي201(،)2/الجليلالانس82(،)4/الجنانمراة79(،

992(،)13/المؤلفينمعجم1816(،)2/الظنونكشف88(،)92/

فهرست.المصريةالكتببدارخطيةنسخةوللكتاب023(.)8/الأعلام

278(.)3/المصريةالكتبدار

حققوقد38(.)8/المؤلفينمعجم1816(،)2/الظنونكشفانظر:

.القرىامبجامعةعلميةأطروحةالعزيزعبدخالد:الكتاب
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بشروط:ويعرف،والحكامالقضاةومعينالأحكاممناط-154

القرنعلماءمن)1(بهرامبنمحمدبناللهعبدبكرلابي.بهرامابن

التاسع.

عيسىبناللهعبدبنمحمداللهعبدلابي،الاحكاممنتخب-155

هـ.993ت)2(المالكيالقرطبيزمنينأبيابن

القرويالحسمنبنمحمدلابي،الأحكاممنتخب-156

)3(.المالكي

بنحبيببنالملكعبدمروانلأبي،القضاةمنهاج-157

هـ.238ت)4(الاندلسيسليمان

باداباللائقوالمغنيالرائقوالمنهلالفائقالمنهج-158

)1(

)2(

)3(

)4(

هـ.862سنةتاليفهمنانتهىأنهوذكر1833()2/الظنونكشفانظر:

113(.)6/المؤلفينمعجم:وانظر

)7/الزرقانيشرحعلىالبنانيحاشية282(،)1/الحكاممفيدانظر:

047(،و421)2/الحكاممعين05(،)1/للعلميالنوازل152(،

النبلاءأعلامسير922(،)6/الجليلمواهب233(،)2/المذهبالديباج

ب!ونسالوطنيةالكتببدارنسخةمنهاخطيةنسخوللكتاب188(.)17/

وثالثة424،:رقمتحتبالرباطالعامةبالخزانةونسخة4863،:رقم

بتحقيق:الكتابطبعوقد1368.:رقمتحتبالجزائرالوطنيةبالمكتبة

هـ.9141المكيةالمكتبة-الغامديعطيةبناللهعبدد.

)54(.الكيكينوازل:انظر

الحكامتنبيه94(،)1/لميارةالتحفةشرح102(،)2/المنظمالعقد:انظر

)023(.العلياالمرقبة613(،)2/الحكاممعين)186(،

46



الواحدعبدبنيحيىبناحمدالعباصرلابي،الوثائقحكاموالموثق

هـ.419ت)1(المالكيالونشريسي

سعيدبناللهعبدبنليوسف،الوثائقفيالرائقالمنهح-915

هـ.575ت)2(المالكيالأندلسي

حصاريالقرةاللهعبدبنلحمزة،القضاةمهمات-016

هـ.789ت)ص!(الرومي

هلوالقضاةمنالناشىتدريبفيالرائقالمهذب-161

علماءمن)4(المالكيالمغيلياللهعبدبنمحمداللهعبدلابي،الوثائق

التاسع.القرن

الفاسيالقادرعبدبنالرحمنعبدزيدلابي،العملنظم-162

القاسمابيبنمحمداللهعبدلابيهـوشرحه6901تالمالكي

عشر.الثانيالقرنعلماءمن()المالكيالسجلماسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

1882(،)2/الظنونكشف923(،و223)1/لميارةالتحفةشرح:انظر

هـ.2912بفاسطبع)58(.الابتهاجنيل277(،)1/للعلميالنوازل

.بالرياضللقضاءالعاليبالمعهدعلميةاطروحةالأطرمالرحمنعبدوحققه

هـ.776تالتلمسانييحىبنالعباسلابيخطأخليفةحاجينسبهوقد

.(183و02)4/المعربالمعيار:وانظر

101(.)92/بالوفياتفيلو:انظر

1691(.)2/الظنونكشف:انظر

)08(.للكيكيالنوازل

.مطبوعوالكتاب376(.)1/الزكيةالنورشجرة:انظر
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)1(القرطبيالغافقيديناربنعيسىلابي،النوازل163-

هـ.212ت

القرشيسعيدبنالفرجبنأصبغاللهعبدلابي،النوازل-164

هـ.225ت)2(المالكي

)3(التنوخيسعيدبنالسلامعبدلسحنون،النوازل165-

هـ.024ت

هـ.256تالتنوخيسحنونبنلمحمد)4(،النوازل-166

هـ.936ت(حدير)بنموسىبنالرحمنلعبد،النوازل-167

القيروانيإسحاقبناللهعبدمحمدلابي،النوازل-168

هـ.371ت)6(المالكيالتبانبابنالمعروف

السمرقنديأحمدبنمحمدبننصرالليثلابي،النوازل-916

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

16(،)8/و211()6/المعربالمعيار817(،)2/الحكاممعينانظر:

166(.)8/لتحصيلوالبيان

)2/و84()1/والتحصيلالبيان062(،و304)2/الحكاممعين:انظر

.)216

73(،)1/والتحصيلالبيان574(،و193)2/الحكاممعينانظر:

902(،)1/للعلميالنوازل283(،و)245/2()1/المعربالمعيار

03(.4)2/للقرافيالذخيرة03(،4)2/الجزيرةمحاسنفيالذخيرة

رقمها:مجموعضمنالتونسيةالعلميةالكتببدارخطيةنسخةللكتابيوجد

.18668

171(.)2/الصلةلكتابالتكملة:انظر

59(.)1/الزكيةالنورشجرة:انظر
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هـ.393تالحنفي)1(

رشدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدلابى،النوازل-017

هـ.305تالجد")2("المالكي

المعروفالتجيبيأحمدبنمحمداللهعبدلابي،النوازل-171

هـ.952ت)3(المالكيالحاجبابن

العزيزعبدبنعمرالدينلحسام،والواقعابالنوازل-172

هـ.536تالشهيد)4(بالصدرالمعروفالحنفيالبخاري

ت()الحنفيالكشيعيسىبنموسىبنلاحمد،النوازل-173

والحوادثالنوازلمجموع":ويسمىهـ،555سنةصدر

."والواقعات

بكرأبيبنعثمانبنالدينجمالعمرولابي،النوازل-174

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نسخةله1282(.)2/الظنونكشف191(،)1/الحعفيةطبقاتانظر:

التراثإحياءبمركزمصورشريطوله،اسطانبول-الثالثاحمدبمكتبةخطية

حنفي.فقه44:رقمبمكةالقرىامجامعة-الاسلامي

التكملة244(،)1/للعلميالنوازل272(،)1/المعربالمعيارانظر:

رقمها:التونسيةالكتببدارخطيةنسخةوله19(.)3/الصلةلكتاب

.79123

241)1/المعربالمعيار162(،و65)1/للعلميالنوازلانظر:

245(.و

انظر:".الحسامي"واقعات:ايضاوسماه1282()2/الظنونكشف:انظر

8991(.)2/الظنونكشف

6016(.)2/الظنونكشف:انظر
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هـ.664ت)1(الحاجببابنالمعروفالمالكيالكردي

الحنفيأحمدبنعليبنإبراهيمإسحاقلابي،النوازل-175

هـ.474ت)2(الحقعبدبابنالمعروف

)3(المالكيالبرزليمحمدبنأحمدالقاسملابي،النوازل-176

هـ.184ت

العبدوسيموسىبنمحمدبناللهلعبد،النوازل-177

هـ.984ت)4(المالكي

عيسىبنموسىعمرانأبيبنليحيى،النوازل-178

هـ.883ت()المازوني

العلميعليبنعيسىبنعليالحسنلأبي،النوازل-917

.الهجريعشرالحاديالقرنعلماءمن)6(المالكي

الرحمنعبدبناللهعبدبنمحمداللهعبدلابي،النوازل-018

فيالجلالذي"مواهب:ويسمىهـ،1185ت)7(المالكيالكيكي

.(173)1/للعلميالنوازل:انظر)1(

42(.)1/الحنفيةطبقات:انظر)2(

444(،)9/المعربالمعيار61(،و4ه)1/للعلميالنوازلانظر:)3(

75(.)5/الاقصىالمغربدوللاخبارالاستقصاء

301(.)1/للعلميالنوازل:انظر)4(

042(.)5/الطيبنفح116(،و24)1/للعلميالنوازل:انظر)5(

المغربيةالاوقافوزارة-بفاسالعلميالمجلسبتحقيقالكتابطبع)6(

هـ.3014

.م7991الاسلاميالغربدار-توفيقأحمد:بتحقيقطبع)7(

05



."والجبالالسائبةالبلادنوازل

)1(المهديمحمدسيدياللهعبدلابي،الصغرىالنوازل-181

."الفقهيةالنوازلفيالساميةالمنح":وتسمىهـ،1342ت

بنعليالحسنلابي،والاحكامالوثائقفيوالتمامالنهاية-182

."بالمتيطية":وتعرفهـ.057تالمتيطي)2(إبراهيمبناللهعبد

)3(التنوخيسعيدبنالسلامعبدلسحنون،الوثائق183-

هـ.024ت

عبدوسبنإبراهيمبنلمحمد،المجموعةالوثائق184-

هـ.026)4(تالمالكي

إسماعيلبنيحيىبنإسماعيلإبراهيملابي،الوثائق-185

هـ.264ت()الشافعيالمزني

بناللهعبدبنمحمداللهعبدلابي،والشروطالوثائق-186

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هـ.1214المغربيةالاوقافبوزارةكبيرةمجلداتأربعفيطبع

المعربالمعيار97(،)1/العلمينوازل58(،ه)2/الحكاممعين:انظر

نسخةوللكتاب902(.)2/الاستقصاء)801(،الكيكينوازل537(،)6/

".المجموعةالوثائق"94:برقمالشريفالنبويالحرمبمكتبةخطية

433(.)5/الجليلمواهب:انظر

147(،و25)4/المعربالمعيار78(،)1/لتحصيلوالبيانانظر:

.(173)1/الذخيرة)123(،الكلامتحرير

طبقات901(،)1/الفقهاءطبقات394(،)12/النبلاءعلامسيرانظر:

217(.)1/الاعيانوفيات39(،)2/للسبكيالشافعية
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هـ.268ت)1(المالكيالحكم

الثقفىاسدبنقتيبةبنبكاربكرةلابىوالعهود،الوثائق-187

هـ.027)2(تالحنفي

الجهنيجريربنسلمةبنفضلسلمةلابي،الوثائق-188

هـ.931ت)3(المالكيالبجائي

المالكيلبابةبنيحيىبنمحمداللهعبدلابي،الوثائق-918

هـ.336ت")4(البرجون"بالمعروف

()المالكيالهنديبنسعيدبنلاحمد،الوثائق-091

هـ.993ت

)6(المالكيالعطاربنأحمدبنلمحمد،الوثائق-191

هـ.993ت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

596(.)2/المذهبالديباج:انظر

916(.)1/الحنفيةطبقات:انظر

043(.)3/الجليلومواهب(،138)2/المذهبالديباج:انظر

النورشجرة21(،)4/الجليلمواهب02(،0)2/المذهبالديباج:انظر

/1(.)86

)1/الحكاممعين538(،)01/و35()8/والتحصيلالبيان:انظر

مواهب111(،)4/الدسوقيحاشية71(،)3/المعربالمعيار702(،

041(.)3/الجليل

المرقبة402(،)9/المعربالمعيار238(،)8/لتحصيلوالبيانانظر:

عقد(،183)6/والإكليلالتاج(،016)4/الجليلمواهب)236(،العليا

.(583)2/الممينةالجواهر
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القرطبيزمنينأبيبنعيسىبناللهعبدلابي،الوثائق-291

هـ.993ت)1(المالكي

)2(المالكيالطليطليمغيثبنمحمدبنلأحمد،الوثائق-391

هـ.945ت

موسىبنفتوحبناللهعبدمحمدلابي،والاحكامالوثائق-491

هـ.462تالبونتي)3(الفهري

الباجيسعدبنحلفبنسليمانالوليدلابى،الوثائق-591

هـ.474ت)4(المالكي

المعروفالمالكيالفرجبنمحمداللهعبدلابي،الوثائق-691

هـ.794ت()الطلاعبابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

طبقات466(،)6/المعربالمعيار918(،)17/النبلاءعلامسير:انظر

104(،)1/للسيوطيالمفسرينطبقات49(،)1/للداووديالمفسرين

915(.)1/المجموع

المعربالمعيار132(،)3/القرطبيتفسير158(،)01/الذخيرةانظر:

تيمية"ابنفتاوى"مجموع455(،)2/المحررعلىالنكت288(،)5/

نيل891(،)6/المعبودعون433(،)5/الجليلمواهب)33/83(.

الخطيب.ضحى:بتعليقمطبوعلكتابو16(.)7/الاوطار

606(.)1/البلدانمعجم:انظر

مواهب388(،)63/المعربالمعيار643(،)2/الحكاممعينانظر:

)4/الدسوقيحاشية427(،)3/والاكليلالتاج487(،)3/الجليل

.)701

165(.)1/المغربانظر:
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الزهريأبيهسيدبنمحمدبنأحمدالقاسملابي،الوثائق-791

.567"سنةحئا"كان)1(المالكي

القاسمبنيحيىبنعليالحسنلابي،الوثائق-891

هـ.585ت)2(الجزيري

منصوربنمسعودبنعيسىالروجلابي،الوثائق991-

هـ.743ت)3(المالكيالمنجلاتي

)4(مروانبنالحسنبنمحمدبنالحسنعليلابي،الوثائق-002

."الوثائقعلمفي"الفائق:ويسمىهـ،706سنةتاليفهمنفرغ

بناللهعبدبنعليبنسلمونالقاسملابي،الوثائق102-

هـ.767ت()المالكيالكنانيسلمون

الغرناطييحيىبنإبراهيمإسحاقلابي،الوثائق202-

هـ.867)6(تالمالكي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

222(.)1/المذهبالديباج:انظر

التاج132(،)2/الجليلمواهب043(،)9/لمعربالمعيارانظر:

278(.)2/الدسوقيحاشية548(،)2/والاكليل

274(.)4/الكامنةالدرر73(،)2/المذهبالديباج:انظر

.(1217)2/الظنونكشف:انظر

التاج523(،)3/الجليلمواهب793(،)1/المذهبالديباجانطر:

214(.)1/النورشجرة59(،)1/الهممإيقاظ(،185)4/والاكليل

التاج891(،)4/الجليلهبمو568(،)6/المعربالمعيارانظر:

95(.)6/والاكليل
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اللهعبدبنمحمدبنأحمدالعباسلابي،العصريةالوثائق-302

هـ.986ت)1(المالكيالبجائي

.)2(الحنفيالشروطيزيدبنأحمدزيدلابي،الوثائق-402

.)3(الشافعيالبيانيقاسمبنمحمدلقاسم،الوثائق-502

هـ،299ت)4(الشفشاونيعرضونبنلاحمد،الوثائق-602

."الوثائقلمعلماللائقالكتاب":ويسمى

لحسن،البيناتوترجيحالمرافعةأصولفيالقضاةوظائف-702

.هـ"1912سنةحياكان"()الروميبصدقيالمعروفحسنبن

القضاء،علمالمباركالعلمهذافيفيضمنغيضالكتبوهذه

عصركلفيالفقهاءمنونالوحديثأ،قديماالعلماءبهاهتمالذي

والتحقيق،والدراسةوالتمحيصالعنايةمنوافراوحطاكبيراقسطا

وكتابته،جمعهفيكبيرامجهوداوبذلوا،فيهالنظرإمعانعلىفعملوا

منهوالاستفادةتناولهيسهلحتى؛وترتيبهوتصنيفه،وتدوينهوتحريره

وعوناومرجعالهممستندافيكون،والقضاةالفقهاءمنإليهوالرجوع

الفتاوىمنلهمويعرضعليهميردماحكماستجلاءفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2/631)معللاالضوءا:نظرا

الفهرست4601(،)2/الظنونكشف68(،)1/الحنفيةطبقاتانظر:

/1(.)392

57(.)1/الموقعينإعلام65(،)5/حزملابنالاحكام:انظر

)43(.الجبالنوازلفيالجلالذيهبمو:انظر

.(187)2/الاعلام712(،)2/المكنونإيضاح:انظر
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دلالةتدلالجبارةالجهودوهذه،النوازلمنعليهمويطرأ،والاحكام

.الاسلامفيالقضاءبلغهالذيوالعدلالعلومدىعلىقطعية
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الحكميةالطرقكتابدراسة:الثانيالفصل

القيملابننسبتهوتوثيقالكتاباسمتحقيق:الأولالمبحث

:الكتابسم1تحقيق:اولأ

مننقلاعنهنقلأوترجمةالقيمابنعنكتبممنكثيراتتبعتقد

:أسماءثلاثةعنيخرجلاالكتابأنفوجدت،الكتابهذا

لحكمية:1لطرق-1ا

بهذاجاءفقد؛وحديث!قديماالكتاببهاشتهرماهوالاسموهذا

عامالمكتوبة)أ(:وهي،مخطوطاتثلاثغلافعلىالاسم

هـ،008عامالمكتوبة)ج(وهـ،797عامالمكتوبة)ب(وهـ،181

ابنتلميذهذكرهوقد-،اللهرحمه-المؤلفعصرمنقريبةوهي

)1(
ممنكثيروكذا،الاسمبهذمؤلفاتهفي-تعالىاللهرحمه-رصما

)2(5بعدهجاء

:الطر[بلسياتلمسائل1-ب

حيث،فقط)أ(المخطوطةناسخمقدمةفيجاءتالتسميةوهذه

الدينشمسالاسلامشيخالعلامةالعالمالامامالشيخ"سئل:قال

)1(

)2(

القناعكشاف487(،)5/الفروع045(،)2/الحنابلةطبقاتذيلانظر:

.243()6/الانصاف،2(80)4/

الظنونكشف092(،)8/الذهبشذارت39(،)2/المفسرينطبقات

242(.)1/الاطلالمنادمة)45(،العيانينجلاء(،111)2/
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قيمبابنالشهير-اللهرحمه-الزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمد

فيقالهمافمنها،الطرابلسياتتسمىعاجلةمسائلعنالجوزية

."...الحاكمعنوسألتالمسائلجواب

"المسائل:مصنفاتهمنأنالقيملابنترجمممنجمعوذكر

.)2("الطرابلسية"الاسئلة:باسمالعجلونيوذكره،((")1الطرابلسية

الشرعية:[لسياسة-ج

.عنه)3(ونقل-تعالىاللهرحمه-المرداويبذلكسماه

السياسةفيالحكميةالطرق":باسمالمتأخرينبعضذكرهوقد

الاسم.بهذاالكتابوطبع")4(،الشرعية

القيم:لابنالكتابنسبةتحقيق:ثانيا

بلا-اللهرحمه-القيمابنمؤلفاتمن"الحكميةالطرق":كتاب

يأتي:لما؛إليهنسبتهإثباتفيعناءالباحثيجدولا،شك

الخطيةالنسخفيمثبت-تعالىاللهرحمه-القيمابناسمأن-1

رحمه-عصرهمنوقريبةللكتابالنسخأقدموهي)ج(و)ب(و)أ(

)1(

)2(

)3(

)4(

الذهبتشذر،مجلداتثلائةانهوذكر69()2/المفسرينطبقات:انظر

العلومأبجد242(،)1/الاطلالمنادمة،مجلدانأنهوذكر192()8/

/3(.)142

536(.وه92و894و4ه0)1/الخفاكشف:انظر

177(.)01/الإنصافانطر:

.(158)2/العارفينهديةانطر:
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.-تعالىالله

نأعلى-تعالىاللهرحمه-القيملابنترجممنكلأجمع-2

نسبته.صحةفيشككأولغيرهنسبهمنأجدولم،له)1(الكتاب

مصنفاتهمفيالكتابهذاذكرواقدالفقهاءمنجمعاأن3-

.منه)2(جملاواقتبسوا،القيملابنمنسوبا

ابنالاسلامشيخشيخهذكرالكتابمنكثيرةمواضعفيأنه-4

عادتهعلىلاختياراتهوذاكرا،بأقوالهمستشهدا-اللهرحمه-تيمية

كتبه.عامةفيالمألوفة

القيمابننفسفيهايجدالكثيرةالكتابلمسائلالقارئن-5

وسياق،والاختياروالترجيحالبحثفيالمعهودةوطريقته،سلوبهو

ونقدها.الادلةوجمعومناقشتهاالاقوال

)1(

)2(

39(،)2/المفسرينطبقات045(،)2/الحنابلةطبقاتذيلانظر:

)2/الظنونكشف)45(،العينينجلاء092(،)8/الذهبشذرات

242(.)1/الاطلالمنادمة1111(،

917()4/القناعكشاف255(،)11/و243()6/الانصاف:انظر

)1/الألبابغذاء445(،و165)4/النهىاوليمطالب438(،)6/و

303(.)1/السبيلمنار(،138
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تاليفه:وسببالكتابموضوع:الثانيالمبحث

:الكتابموضوع:أولا

وطرقالقضاءفيكتابفهو؛عنوانهمنفظاهرموضوعهأما

نوالقضاةوالحكامالامراءعلىيجبالتيالشرعيةوالسياسةالاثبات

،وزمانمكانكلفييتجاوزوهاولاعندها،ويقفوايسلكوها،

القاضي،اداببيانمع،عنهمالفسادوابعاد،للناسالصلاحلتحقيق

فقهمع،البيناتوسماعالقضاءفيالفراسةمنبهيتمتعأنيجبوما

.)1(الناسوبأقوالالكليةالحوادثبأحكامالتامةوالمعرفة،النفس

الاختلاطكمنع،الحسبةأحكاملبعض-اللهرحمه-تطرقكما

الامامومحاسبةوالتسعمروالاحتكار،الطربلاتواالخمرنيأووكسر

.الكتابثنايافيالمبثوثةالأخرىالفقهيةالأحكاموبعض،لعماله

:الكتابتأليفسبب:ثانيا

أنه:الكتابمخطوطاتإحدىفيجاءماهوالظاهرالسببلعل

وهذا.""الطرابلسياتتسمى،عليهوردتعاجلةأسئلةعلىجواب

فيهأجابالذي-تعالىاللهرحمه-للمؤلفالوحيدالكتابهوليس

"الجواب:المسمىوالدواء")2("الداءفله،عليهوردسؤالعلى

بكشفالسعدمطالع":وكتابه")3(،المنيفالمنار":وكتابه،"الكافي

)536(.الاسلاميةالعلوممرجع:انظر)1(

.()5ءوالدوالداء:انظر)2(

.)8(المنيفالمنار:انظر)3(
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.")2(السماعمسألةعلى"الكلام:وكتابه،الحمد")1(مواقع

يجيبفهو-تعالىاللهرحمه-عليهوردتأسئلةعلىأجوبةكلها

الجود"ومن-:تعالىاللهرحمه-قال.وتغنيهتكفيهإجابةالسائل

جواباجوابهالهاستقصيتمسألةعنسألكإذاالسائلأنبالعلم

يكتبكانكما،الضرورةبهتدفعمابقدرلهجوابكيكونلاشافيا،

شاهدتولقد.عليهامقتصرا"لا"أو""نعم:مسألةجوابفيبعضهم

عجيبا:امراذلكفي-روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخمن

الاربعةالائمةمذاهبجوابهافيذكر،حكميةمسألةعنسئلإذاكان

متعلقاتوذكر،الراجحالقولوترجيحالخلافومأخذقدر،إذا

بتلكفرحهفيكون،مسألتهمنللسائلأنفعتكونربماالتيالمسألة

الله-رحمه-فتاويهوهذه.بمسألتهفرحهمنأعظمواللوازمالمتعلقات

لاأنه:بالعلمالانسانجودفمن،ذلكرأىعليهاالوقوفأحبفمن

وماخذها،ومتعلقاتها،نظائرهالهيذكربل،السائلمسألةعلىيقتصر

هـ..")3(1..ويكفيهيشفيهبحيث

نأللمفتييجوز:الثالثة"الفائدة-:تعالىاللهرحمه-وقال

وعلمهنصحهكمالمنوهوعنه،سألممابأكثرالسائليجيب

وضعفعطنهوضيقعلمهفلقلةذلكعلىعابومن،وإرشاده

أجابمنباب:فقالصحيحهفيلذلكالبخاريترجموقد،نصحه

)92(.السعدمطالع:انظر)1(

)98(.السماعمسالةعلىالكلام:انظر)2(

492(.-392)2/السالكينمدارج)3(
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اللهرضيعمر-ابنحديثذكرثمعنه،سألممابأكثرالسائل

القميصيلبسلا"-:-!صاللهرسولفقال؟المحرميلبسما-:عنهما

فليليسنعلينيجدلاانالاالخفافولاالسراويلاتولاالعمائمولا

5")1(اهـ)2(الكعبينمنأسفلوليقطعها،الخفين

النبمابرمنهج:الثالثالمبحث

بأموركتبهجميعفي-تعالىاللهرحمه-القيمابنمنهجيتميز

منها:

والسنة:الكتابمنالأدلةعلىالاعتماد:أولا

منها،الاحكامويستنبط،والسنةالكتابمنالادلةيبرزالقيمابن

علىورد،كتبهمنجملةفيذلكقرروقدغيرهما،عليهمايقدمولا

اللهرحمه-فقالمردود،قياسأوفاسدةبتأويلاتذلكعنخرجمن

تستشكلبلقولهيستشكللاأن--ع!يممعهالادب"ومن-:تعالى

وتلغىالاقيسةتهدربلبقياسنصيعارضولا،لقولهالاراء

أصحابهيسميهلخيالحقيقتهعنكلامهيحرفولا،لنصوصه

ماقبوليوقفولا،معزولالصوابوعنمجهولهو،نعم!معقولا!

-!-،معهالادبقلةمنهذافكلأحد،موافقةعلى--ع!ي!بهجاء

هـ..1")3(الجرأةعينوهو

.الباريفتحمع278()1/البخاريصحبح)1(

202(.)4/الموقعينإعلام)2(

092(.)2/لسالكينمدارج)3(
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:-تعالىاللهرحمه-وقال

رسولهقالاللهقالالعلم

سفاهةللخلافنصبكالعلمما

وإنهاالنصوصعزلولاكلا

ولالايقيناتفيدكملاإذ

بغيرهاينالعندكموالعلم

بأمنهحقمناالذيفمن

نتمونحننلقاهأنبدلا

ربناجميعايسألناوهناك

نبيناوقالكذاقلتفنقول

ذابعدأهلنتمابنافافعل

اذمثلجوابعلىأفتقدرون

رسولهقالاللهقالفيهما

عقولناإليهأدتالذيوهو

مخلصاالجوابذلكمكانإن

لمنصفالبيانبعدماتالده

شرح"مع927()2/النونية:انظر)1(

.(122)2/النونية:انظر)2(

العرفانأولوهمالصحابةقال

فلانرأيوبينالرسولبين

الايمانحقائقتفيدليست

الاتقانعنعزلتفقدعلما

)1(والأذهانالافكاربزبالة

العرفانخايالنفساشفاختر

الشانالعظيمالعرضموقففي

مختصماننحنقطعاولديه

الوحيانفإمامناكذاأيضا

الاحسانذووأنتالعبيدنحن

ثانجوابإلىتعدلونأم

فلانقولمثلقلنافيهبل

بالميزانالوحيوزنالما

العرفانذويياعليهفامضوا

)2(الخذلانومركبالعنادإلا

".عيسىابن
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دقهاكلها،الدينمسائلفي"عادتنا-:تعالىاللهرحمه-وقال

نتعصبولا،ببعضبعضهانضربولابوجهها،نقولأنوجلها،

الحق،منمعهاماعلىطائفةكلنوافقبل،طائفةعلىلطائفة

ولاطائفةذلكمننستثنيلا،الحقخلافمنمعهافيماونخالفها

به.اللهونلقى،عليهونموتذلكعلىنحياأناللهمنونرجو،مقالة

")1(اهـ.باللهإلاقوةولا

أقوالهممنونتخيرالمسلمينعلماءونوالي"-:اللهرحمه-وقال

منكائناأحدبقولنزنهماولابهما،ونزنها،والسنةالكتابوافقما

فيفنتبعه،ويخطىيصيبرجلاورسولهاللهدونمننتخذولا،كان

وبهذا،فيهخالفهماكلفيغيرهمتابعة-نحرم-بلونمنع،قالماكل

منهاجهمعلىذلكفيفنحن،إليناعهدهمفهذا،الإسلامأئمةأوصانا

هـ..1")2(التوفيقوبالله،خالفنامندون،وهديهموطريقتهم

الصحيحة،بالأدلةيتقيد"كان-:تعالىاللهرحمه-الشوكانيقال

فيهيحابيلابالحقصادعا،الرأيعلىمعؤلغيربهابالعملمعجبا

)3(اهـ."الجرأةتلكونعمت،أحدا

سو[هم:منعلىعنهماللهرضي[لصحابةأقوالتقديم:ثانيا

فصلاتقرأأنفقل،غيرهوفيهذاكتابنافيجذاظاهرةسمةوهذه

اللهاصطفاهممنأقوالمنبلغهمايوردوتجدهإلاالقيمابنكتبمن

)647(.الهجرتينطريق)1(

)343(.الفروسية)2(

)427(.المكللالتاجنطر:1و(.143)2/الطالعالبدر)3(
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وأقلها،علماوأعمقها،قلوباالامةأبر"فهم--ع!ي!نبيهلصحبةتعالى

اللهرحمه-أفاضوقدحالا")1(.وأحسنهاهديا،قومهاوتكلفا،

ووجوب")2(،الموقعين"إعلامفيالاصللهذابالاستدلال-تعالى

وجها.وأربعينستةمنبموجبهوالعمليهالأخذ

:والنبمولالسعة:ثالثأ

الكلاماستوعبمسألةبحثإذا-تعالىاللهرحمه-القيمابنإن

وبيانادلتهاوإبرازوالاراء،الاقوالبسياقجوانبها؛جميعمنفيها

إلىالمطافبهينتهيئمبمناقشتهايتبعهاثممنها،الاستدلالوجوه

.)3(الدليليدعمهالذيالقولترجيح

اللهرحمه-كثيرابنقال،المسلكبهذامترجموهعليهاثنىوقد

جهدهالايضاحيتعانى،مؤلفاته/-فيالنفسطويل"وهو-:تعالى

جدا")4(اهـ.فيسهب

تصانيفه"وكل-:تعالىاللهرحمه-حجرابنالحافظوقال

الايضاحيتعانىفيهاالنفسطويلوهو،الطوائفبينفيهامرغوب

)1(

)2(

)3(

)4(

من38()4/الكلامذمفيوالهروي503(،)1/الحليةفينعيمابورواه

)32(.التأويلذمنظر:و.عنهاللهرضيمسعودابنقول

/4(.)914

)49(.زيدابوبكرللعلامةالجوزيةقيمبن

"ابنكتاببواسطة"بيروت-المتوسطة"الطبعة202()14/والنهايةالبداية

مكتبةطبعةولاهجر،طبعةفيالنصهذاأجدولم)79(."الجوزيةقيم

.المذكورةالطبعةعلىالحصولمنأتمكنولم.المعارف
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جدا")1(اهـ.فيسهبجهده

فيالكلاماستوعب"وإذا-:تعالىاللهرحمه-الشوكانيوقال

صدورلهينشرحماوساق،غيرهبهيأتلمبماأتىذيولهوطولمبحث

")2(اهـ.الدليلعنمذاهبهمأخذفيالراغبين

البحث،بأهميةمعللأالتطويلمنيعتذرالقيمابنفانهذاومع

لابحرمنقطرةالفصلهذافيذكرناالذي"وهذا:قولهذلكفمن

")3(اهـ.العلمكنوزمنكنزفانهتستطلهفلا،لهساحل

فيهقلئافانمللنا،ماولكنأطلنا"وقد:السلاممباحثفيوقال

")4(اهـ.ورسولهاللهذكرإذايهتزحياةأدنى

أنهإلا-،تعالىاللهرحمه-بحوثهفيوالشمولالسعةتلكومع

-قالهالمعانيمنكثيرحقيقةإدراكفيبتقصيرهمتواضغايقرماكثيزا

منالجليلالعظيمالمثلهذاتضمنهمابعضفهذا"-:تعالىاللهرحمه

وقلوبنا،الواقفةأذهاننابحسببحرمنقطرةولعلها،والحكمالاسرار

والاستغفار،التوبةتوجبالتيوأعمالنا،القاصرةوعلومنا،المخطئة

،النفوسوزكت،الاذهانوصفت،القلوبمناطهرتفلووإلا

لشاهدنا،ورسولهاللهعنللتلقيالهمموتجردت،الاعمالوحلصت

)1(

)2(

)3(

)4(

العلومبجدو144(،)2/الطالعالبدروانظر:913(5)5/الكامنةالدرر

/3(.)014

145(.)2/الطالعالبدر

167(.)4/الفوائدبدائع

179(.)3/المرسلةالصواعق:وانظر.(181)2/الفوائدبدائع
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،العلومعندهتضمحلماوحكمه5وأسرار،اللهكلاممعانيمن

")1(اهـ.الخلقمعارفعندهوتتلاشى

:والاختيارالترجيح:رابغا

متقيدغيرولكنه،المذهبحنبلي-تعالىاللهرحمه-القيمابن

"ليحذر:يقولفهولذا،مذهبهخالفوإنالدليلمتابعةينشدبل،به

بمذهبهالسائليفتيأن،سبحانهاللهيديبينمقامهيخافالذيالمفتي

منأرجحالمسألةتلكفيغيرهمذهبأنيعلموهو،يقلدهالذي

..لهوغاشاوللسائلورسولهللهخائنافيكون..دليلاوأصحمذهبه

نفتيأنيسعنافلاالمذهبخلاففيهانعتقدالمسألةتردماوكثيرا

هوونقولونرجحهالراجحالمذهبفنحكي،نعتقدهمابخلاف

")2(اهـ...الصواب

الأدبي:[لأسلوب:خاسنا

الصياغةوحسن،اللفظبعذوبةتتصفالقيمابنمولفات

الجفافمنخالبأسلوبالمعلوماتوتبسيط،البيانوقوة،والوصف

منأسلوبهفيترىلماالقراءةتمللالهكتابأيقراءةفعند،والتعقيد

"وله-:تعالىاللهرحمه-الشوكانيقال.وبيانوسحروعذوبةسهولة

عليهيقدرلاماالسياقوحسنالزائدةالعذوبةمعالتصرفحسنمن

العليلشفاء:وانظر)93(،القرانفيالامثال228(،)1/الموقعينإعلام)1(

.)047(

225(.)4/الموقعينإعلام)2(
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،الاذهانإليهوتميل،كلامهالافهامتعشقبحيث،المصنفينغالب

(اهـ.)1"القلوبوتحبه

فيهامرغوبتصانيفه"وكل-:اللهرحمه-حجرابنالحافطوقال

.")2(الطوائفبين

مصادره:الرابعالمبحش

علىالعجيبةوالقدرة،القيمابنمؤلفاتفيالمادةغزارةإن

الاطلاعنتيجة،الاقوالوتحريرالخلافوذكر،الادلةحشد

اختلافعلىالاسلاميةالمكتبةلكتبالمتتابعةوالقراءة،المدهش

الكتب،بأمهاتمليئةمكتبةيملكأنهلهالمترجمونذكروقد.فنونها

وكتابتهللعلمالمحبةشديد"وكان-:اللهرحمه-رجبابنقال

يحصللمماالكتبمنواقتنى،الكتبواقتناءوتصنيفهومطالعته

")3(اهـ.لغيره

لغيرهيتهيألمماالكتبمن"واقتتى-:اللهرحمه-كثيرابنوقال

ممنجمعذلكوقرر")4(اهـ.والخلفالسلفكتبمنعشرهتحصيل

.(له)ترجم

)1(

)2(

)3(

)5(

الجوزيةقيمابننظر:و)428(.لمكللالتاج145(،)2/الطالعالبدر

)115(.ثارهوحياته

العلومأبجد(،414)2/الطالعالبدرنظر:و.(913)5/الكامنةالدرر

/3(014).

944(.)2/الحنابلةطبقاتذيل

524(.)18/والنهايةيةالبد

=)3/العلومبجد)428(،المكللالتاج138(،)5/الكامنةالدرر:انظر
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اللهحفظهزيد)1(أبواللهعبدبنبكرد.العلامةالشيخاستقرأوقد

والمواردالمصادرتلكفبلغت،كتبهفيالقيمابنمواردتعالى

وكتبوالسننالصحاحكتبعداوذلك،كتاباوستينوتسعةخمسمائة

"الطرق:كتابهفيالقيمابنمصادرتتبعتوقد.تيميةابنشيخه

النحوعلىوهي،مرجعمائةمنلاكثررجعقدفوجدته،"الحكمية

التالي:

حبيببنمحمدبنعليالحسنلابي،السلطانيةالاحكام-1

هـ.054تالماوردي

الحنبليالحسينبنمحمديعلىلابي،السلطانيةالاحكام2-

هـ.458ت

الطحاويمحمدبنأحمدجعفرلابيالعلماء،اختلاف3-

هـ.321ت

الجوزيبنعليبنالرحمنعبدالفرجلأبيالاذكياء،-4

هـ.795ت

نباتة.بنلاصبغ،عليأقضية-5

هـ.402تالشافعيإدريسبنمحمدللامام،الأم-6

رشدبنأحمدبنمحمدالوليدلابي،والتحصيلالبيان7-

هـ.052تالقرطبي

.(441)2/الطالعالبدر،(041

)931(.الجوزيةقيمابن)1(
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البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدلابيالكبير،التاريخ8-

هـ.256ت

الفسويسفيانبنيعقوبيوسفلابي،والمعرفةالتاريخ-9

هـ.277ت

.الدوريعباسروايةهـ،233تمعينبنيحيىتاريخ-01

بنالرحمنعبدالفرجلابي،الخلافأحاديثفيالتحقيق-11

هـ.795تالجوزيبنعلي

إبراهيمبناللهعبدبنعثمانعمرولابي،اللواطتحريم-12

هـ.104تالطرسوسي

ابنالحليمعبدبنأحمدالعباسلابي،المحررعلىالتعليق-13

هـ.782تتيمية

الحنبليالحسينبنمحمديعلىلابي،،القديمالتعليق14-

هـ.458ت

الجلاببنالحسينبناللهعبيدالقاسملابي،التفريع-15

هـ.378تالمالكي

المالكيمزينبن!براهيمبنزكريابنليحيى،الموطأتفسير-16

هـ.25؟ت

القرشيوهببناللهعبدمحمدلابي،الحديثفيالجامع-17

هـ.791ت
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الخلالهارونبنمحمدبنأحمدبكرلابي،الجامع-18

هـ.311ت

تيميةابنالحليمعبدبنأحمدالعباسلابي،الحسبة-91

هـ.728ت

النوويشرفبنيحيىزكريالابي،الطالبينروضة02-

هـ.676ت

سعدبنالليثالحارثلابي،مالكالامامإلىالليثرسالة-21

هـ.175ت

الحسينبنأحمدبكرلابي"،الكبرى"السننالبيهقيسنن-22

هـ.458تالبيهقي

الترمذيعيسىبنمحمدعيسىلابي،الترمذيسنن23-

هـ.927ت

الدارقطنيعمربنعليالحسنلابي،الدارقطنيسنن24-

هـ.385ت

هـ.275تالسجستانيالاشعببنلسليمان،داودأبيسنن-52

المعروفالربعييزيدبنمحمداللهعبدلابي،ماجهابن-سنن26

هـ.273تماجهبابن

النسائيشعيببنأحمدالرحمنعبدلابي،النسائيسنن-27

هـ.303ت
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الخلالبغلامالمعروفالعزيزعبدبكرلابي،الشافي28-

هـ.363ت

الشيبانيمهيربنعمروبنلاحمد،القاضيأدبشرح-92

هـ.126تبالخصافالمعروف

الحارثيأحمدبنمسعودمحمدلابي،الحارثيشرح03-

هـ.711تالحنبلي

البخارياسماعيلبنمحمداللهعبدلابي،البخاريصحيح-31

هـ.256ت

القشيريالحجاجبنمسلمالحسينلابي،مسلمصحيح32-

هـ.261ت

هـ.142تحنبلبنأحمدللامام،!مالرسولطاعة-33

محمدلابي،المدينةعالممذهبفيالثمينةالجواهرعقد34-

هـ.616تالمالكيالسعديشاسبننجمبناللهعبد

الدنياأبيبنمحمدبناللهعبدبكرلابي،العقوبات35-

هـ.281ت

هـ.927تالترمذيعيسىبنمحمدعيسىلابي،العلل-36

الخلالهارونبنمحمدبنأحمدبكرلابي،العلم37-

هـ.311ت

الحنبليمحمدبنعقيلبنعليالوفاءلابي،الفنون38-
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هـ.513ت

هـ.224تسلامبنالقاسمعبيدلابي،القضاء-93

البغداديإبراهيمبنيونسبنسريجالحاربلابي،القضاء-04

هـ.235ت

الخطيبعليبنأحمدبكرلابي،واليمينبالشاهدالقضاء-41

هـ.462تالبغدادي

السجستانيالاشعثبنسليمانداودلابيكتاب-42

غيرأنهالقيمابنذكر"وقد،الكتاباسملييتبينلمهـ،275ت

".السنن

هـ.256تالمالكيسحنونبنلمحمدمحمد،-كتاب43

كنانة.بنعيسىبنلعممان،المجموعة-44

مجدتيميةبناللهعبدبنالسلامعبدالبركاتلابي،المحرر-45

هـ.653تالدين

الاندلسيحزمبنأحمدبنعليمحمدلأبي،المحلى-46

هـ.456ت

الخرقيالحسينبنعمرالقاسملابي،الخرقيمختصر-47

هـ.334ت

عبدبنالعظيمعبدمحمدلابيداود،أبيسننمختصر-48

آهـ.56تالمنذريالقوي
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مصعب.بنالحارثبنلإبراهيم،أحمدالاماممسائل-94

البغويالحسينبنهاشمبنلإبراهيماحمد،الاماممسائل-05

هـ.792ت

الترمذيالحسنبناحمدالحسنلابي،أحمدالاماممسائل-15

ومائتين.ربعينوبضعسنةت

المشكانيحميدبنأحمدطالبلابياحمد،الاماممسائل-52

هـ.244ت

توفيعبدةأبيبنأحمدجعفرلابيأحمد،الاماممسائل-53

أحمد.الامامقبل

المروذي)1(محمدبنأحمدبكرلابي،أحمدالاماممسائل-54

هـ.275ت

عبدبنمحمدبناحمدالحارثلابيأحمد،الإماممسائل-55

الصائغ.الله

هانيبنمحمدبنأحمدبكرلابيأحمد،الاماممسائل-56

.هـ)2(126تبالاثرمالمعروفالطائي

هارونبنمحمدبناحمدبكرلابيأحمد،الاماممسائل-57

.هـ)3(131تالخلال

)1(

)2(

)3(

هـ.0142الطريقيعليبنالرحمنعبد"الحج"عداالعباداتقسمجميع

هـ.1422الشريفاللهخير:بتحقيقمنهجزءطبيع

منه.كثيرةأجزاءطبيع
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.الخفافنصربنأحمدحامدلابي،أحمدالاماممسائل-58

بنإبراهيمبنإسحاقيعقوبلابيأحمد،الاماممسائل-95

.هـ)1(275تالنيسابوريهانى

منصوربنإسحاقيعقوبلابياحمد،الاماممسائل06-

هـ.251ت)2(الكوسج

سعيدبنإسماعيلإسحاقلابيأحمد،الاماممسائل61-

هـ.023تالشالنجي

النسائيمحمدبنجعفرمحمدلابيأحمد،الاماممسائل-62

هـ.282ت

إسماعيلبنحربمحمدلابيأحمد،الاماممسائل63-

هـ.028ت)3(الحنظليالكرماني

التغلبيثواببنالحسنعليلأبيأحمد،الاماممسائل-64

هـ.268ت

حنبلبنإسحاقبنحنبلعليلابيأحمد،الاماممسائل-65

هـ.273تالشيباني

".الاسلامي"المكتبالشاويث!زهير:بتحقيقطبع)1(

بتحقيق:المعاملاتوقسم،الزاحممحمد:بتحقيقوالصلاةالطهارةقسمطبع)2(

كاملا.طبعثم،الحجيليعيد:بتحقيقالصياموقسمالمزيد،صالجد.

علميةاطروحة،الثبيتيالباريعبدالشيخ:مسائلهوجمع.منهقطعةطبعت)3(

النبوية.بالمدينةالاسلاميةللجامعةمقدمة

75



الاشعثبنسليمانداودلابيأحمد،الاماممسائل66-

هـ.275)1(تالسجستاني

.البغداديالخواتميسنديبكرلابي،أحمدالاماممسائل-67

بنأحمدبنصالحالفضللابيأحمد،الاماممسائل68-

هـ.266)2(تحنبل

بنأحمدبناللهعبدالرحمنعبدلابيأحمد،الاماممسائل-96

هـ.092ت)3(حنبل

محمدبناللهعبدالقاسملابيأحمد،الاماممسائل07-

هـ.317ت)4(البغوي

عبدبنالملكعبدالحسنلابيأحمد،الاماممسائل71-

هـ.274تالميمونيالحميد

النسويسعيدبنعليالحسنلابيأحمد،الإماممسائل72-

هـ.256ت

الصمدعبدبنالفضليحيىلابيأحمد،الاماممسائل73-

الإصبهاني.

بنالحسنبنمحمدجعفرلابيأحمد،الاماممسائل74-

)1(

)2(

)3(

)4(

رضا.رشيدبعنايةوقبلهاهـ.0142اللهعوضبنطارق:بتحقيقطبع

ناقصة.نسخةعنهـ.8014محمددينالرحمنفصلد.:بتحقيقطبع

المهنا.عليالشيخبتحقيقثمهـ.1014الشاويشزهير:بتحقيقطبع

.الرياضوفيمصر،فيطبع
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هـ.303تالموصليهارون

المصيصي.داودبنمحمدجعفرلابي،أحمدالاماممسائل-75

مشيشبنموسىبنلاحمدأحمد،الاماممسائل76-

.البغدادي

)1(الشامييحيىبنمهنااللهعبدلأبياحمد،الاماممسائل-77

هـه248ت

الحمالمروانبناللهعبدبنلهارونأحمد،الاماممسائل-78

هـ.243ت

بنإسحاقبنيعقوبيوسفلأبيأحمد،الإماممسائل97-

.بختان

القطانموسىبنيوسفيعقوبلابي،أحمدالاماممسائل-08

هـ.253ت

السجستانيالاشعثبنسليمانداودلابي،المراسيل81-

هـ.275ت

النيسابورياللهعبدبنأحمداللهعبدلابي،المستدرك82-

هـ.504تبالحاكمالمعروف

هـ.124تالشيبانيحنبلبنأحمداللهعبدلابي،المسند-83

هـ.402تالهليالسيداودبنسليمانداودلابي،المسند-84

الشاقعيإدريسبنمحمداللهعبدلابيالمسند،-85

الجميلي.شرفوغازيبنإسماعيل:مسائلهجمع)1(
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هـ.402ت

الفسويسفيانبنيعقوبيوسفلابيالمسند،-86

هـ.277ت

الاسماعيليإبراهيمبنأحمدبكرلابيعمر،مسند87-

هـ.137تالجرجاني

الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرلابي،المصنف88-

هـ.211ت

شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدبكرلابي،المصنف98-

هـ.235ت

الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسملابيالكبير،المعجم-09

هـ.036ت

المقدسيقدامةبنأحمدبناللهعبدمحمدلابي،المغني-19

هـ.062ت

هـ.474تالباجيحلفبنسليمانالوليدلابي،المنتقى-29

هـ.422تسلامبنالقاسمعبيدلابي،والمنسوخالناسخ-39

.الجوهريالحسنبنلمحمد،الفقهاءنوادر-49

الكلوذانيأحمدبنمحفوظالخطابلابي،الهداية59-

هـ.105ت

السلميحبيببنالملكعبدمروانلابي،الواضحة69-
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هـ.238ت

بنالحليمعبدبنأحمدالعباسلابي،الكبرىالفتاوى-79

هـ.728تتيمية

قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدلابيالأخبار،عيون89-

هـ.276تالدينوري

عبدمحمدلابي،المزنيعلىالوهابعبدالقاضيرد-99

هـ.422تالبغدادينصربنعليبنالوهاب

حبيببنمحمدبنعليالحسنلأبيالقضاء،أدب001-

هـ.054تالماوردي

السامرياللهعبدبنمحمدالدينلنصير،المستوعب-101

هـ.616ت

البغداديعمربنعليالحسنلابي،الخلافمسائل-201

هـ.793تالمالكيالقصاربابنالمعروف

الرحمنعبدعنالتنوخيسعيدبنسحنونرواية،المدونة-301

مالك.الامامعنالقاسمبن

الحنبليالحسينبنمحمديعلىلأبيالصغير،الجامع-401

هـ.458ت

ذكرهاالتيالنقولاتغيروهذا،للهوالحمدحصرهتيسرماهذا

لييتبينلممماالحنفيةوعلماء-تعالىاللهرحمه-شيخهعنالمؤلف

مراجعها.
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الكتابمزايا:الخامسالمبحث

:ومزاياهالكتابحضائص:[لأولالمطلب

حشدهاالتيالصحابةقوالووالسنةالكتابمنالادلةكثرة-1

فيه.-تعالىاللهرحمه-المؤلف

النبوية،بالأحاديثالاستدلالوجهبيانعلىالمؤلفحرص-2

بينها.الظاهروالتعارضالاشكالوازالة

والتابعينالصحابةمنالعلماءأقوالذكرعلىالمؤلفحرص-3

فقهكتابفهو،المجتهدينمنوغيرهموالظاهريةالأربعةوالائمة

معين.بمذهبخاضاوليسمقارن

منفيهامايبينبل،فحسبوجمعهاالأقوالبذكريكتفيلا-4

أصيل.علميمنهجوفقضعفأوقوة

.والأماراتبالقرائنالقضاءفيبالتوسعالكتابهذاانفرد-5

علمسعةعلىيدلممالقائلها،الأقوالنسبةفيالدقة6-

الاسلامية.بالمذاهبوالمامهالمؤلف

اللهرحمه-المؤلفاعتمدهاالتيوالمراجعالمصادركثرة7-

العلمية.الكتابمادةأثرىممامرجعمائةمنأكثربلغتحيث-تعالى

جلياذلكويظهر،المجردةالنظريةالأمورعنوالبعدالواقعية-8

الفاسق.شهادةعنكلامهفي

هما،"الموقعين"إعلامالاخرالمؤلفكتابمعالكتابهذا-9
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القضاءعنللحديثافردتالتيالحنابلةكتبمنالمتداولانالكتابان

الفقه.كتبضمنيذكرونهالحنابلةعلماءباقيبينما،وطرقه

لفاظوواضحةوعبارةرصينبأسلوبالكتابصياغة-01

فصيحة.

القاضييحتاجه،ومنهجهموضوعهفيفريد)الكتاب:وبالجملة

يدهوتضعبالمتابعةالقارئترغبأمثلةوفيه،الادارةورجلوالفقيه

وتنفيذالعدلواقامة،القضائيالتحقيقفيفذةمسائلعلى

()1(.الاحكام

الكتابمختصرات:السادساذمبحش

العلامةشيخناوهذبهاختصرهوقدشرخا،للكتابعلملا

من"مختارات:وسماه-اللهرحمه)2(-عثيمينبنصالحبنمحمد

زياداتإليهضافهـو6014عامبتهذيبهبدأوقد"،الحكميةالطرق

هـ.1214عامالكتابطبعوقد،يسيرة

)536(.الاسلاميةالعلوممرجع)1(

عامرمضانفيولد،التميميعثيمينبنصالحبنمحمداللهعبدأبوهو)2(

بلدهعلماءمنجمععلىالعلموطلبمبكراالقرانوحفطهـ،1347

للتدريسجلس،اللهرحمهالسعديالرحمنعبدالعلامة:شهرهم،وغيرهم

شرحمنها:مصنفا،الخمسينتجاوزتكثيرةمؤلفاتولههـ.1371عام

منجزءاعليهتقروقد.لفتاوىو،المستقنعزادوشرح،الصالحينرياض

هـ.15/011421/فياللهرحمهفيتو،الموقعينإعلام
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الكتابمخطوطات:السابعالمبحث

:"أ"بحرفلهاورمزت:الأولىالمخطوطة

شهرفينسختوقد،"الحكمية"الطرق:فيهاالكتاباسمجاء
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.7

!عببزلرررلا!يرالصعلاجع!لمرط!ءؤىس/صحجاعميصبز7لا.

تز/بم!ل!سمبر!!حبمءصفص!ربجبم!جمبمممرير،

صكأكرلميزءفىصصص!نزىص!صصج!برلعىمر،لضمعاص!

.صجرععبرص!تهبخرفينص!القصكمئيربر.

ضىقرصئص/رلبنز!!صببزاء.،!رلث!فكلصنننكببض!رلضفبربنِنعزر

ىر/!/لنرنممجكل/لسبهرمفهـر!بم!بر!ممهنتنثر2ص
.تصصص:.صلامركرشر!ريهصصدتعاصصىى%كلر!ر!مر

بخنبيبرلمكللشميص//صسصرفييرء/ال!رعزلحم/!رنن!هوقبر!!!محر

ءيربرب،صجربيض!!ف!ب!بحىصضصلأ!ء/كلبرمم!/لففي!ن!صلربرضبزوبزص

طئينرممكصءممهـنب!ى!يكنبلأجمببرضنرسنرهـ/صرئوعكص2غكل!غصلمبربرنيؤ!فيكل

نمىب!ضفبرلمربن/لم2كليررصصمصصلر!

صكدجمرلمبربر/!زبر!زص/في/نتبرلمفيدبرلب!فيص!رلت!برءجمهـمرنر!

لمبرصصلأبيرلبجب!يءبر!ر!م!ءكر/فصنب!لأبركل!رنريري

.ص!برممهـوموص2لممم!برومكل!ممرس!بهىنهي2:.ل!صن!/ل!!هؤ
سم!بزكايزنخكيهةيرلنصبرمسبفةير/ض!فيء/سمضفيفى/ر!صر!هبرم!

/!رىبحرلملم2/!ر/ر/فىع!ف!!ييرصنربرجمغرجمر!برئصنر!/صصمريمرصصبي

ىرنصمحب!ار2نرمررضضع!ضص!ةبرعابمهضنرصحم!خرتخ!لمص:ضءصم!

جكل!يو/بر/لرورفيمحنب!،عرلمثصنرلاعمهـبزسنجهـترليص!ز!كربربىبر/لاعص

جمبزض!رفغرصيرممك!رونر2!2!كمم!صنركللآلمعفنم/لتئيومبزفيمربرنر!مكص2

يي/ص!ربر!منر!ى/ر!صبينتر!فرل!!2!رصح!يرئر،يرء/ليض?همرفيبرصصمه

رصضهف!بير!حزلر!جيسكت!ض!!صهـب!/ضصض!ب!تصنينمكل

ئر/!ياعرصاعبرلرممربزببخاععا2بهب!ئا!رض!ي!ر!صعك!بر!فويكاعب

سم!لب//ممكر!لملرلمنم/نر/فرقنمرب!ركبهصص/لم!ربرض!!/فيلأفى!كرلم*

يبحنئنربرص//نر!!ص(!/!كعبر،لمطمرصنرس/تنزصمصريبر/فر!صكزء!س!ءب!

!كمر!صصفركرل!برن!ب!ص2لن!يبرسرلخئ2!!زحعرلم!ر.ـص/نر!ص/نمنربر

ز!ا!الم

هـ()نونسنسخةمنالأولىالورفة



؟ير/!رصةلم/كللر!رعك!/مكلكليى!/!ي/2!نرظ!صكزص!صةبم!رع

ئمر!هز/لمجربرىلمج!ك!تجصكزمصرتنبر!بربزصص/ثك!ر//كر!هل!

!ؤممرلأبه!لمجكزءدب!يرك!بر/صفرىضئمصلأبرممهـر!لأ2ههـرصرلج!برلنبرآ

فيلمصبهت!/!بز!2فربخرول!مصنحقهنرعرن!نكل//!ب!بهر،

لكلبخير/!كل.م!!ر/!كزلمص!لو/!صص!ترلألم!مصر!بي/ي!ر!رموض!ر/لرمع!!رمم!/.%؟

ممر،ممرلص!ثمر!ثم!!/نجرعرع!بهز2بررص!مهـبرص!هلولرجمببتهـ!نتر!-
ي/ممكرصمم/!كمر!ممرور

"/مم!بحعلبجو/له%!و/!مب!قيلمرعربخرنر/لمفلى

!ر!!حص/!ىبرمض!رنجثهـمر!رليلأ/برضيبر!مم!مهـفيءض/مر!.ة

-نميههـ!بئخ!ب!!ر!مببرلمنةتصك!ه!بر!!مبرسكل5.!.رم!ليكل*

ءلنهربهزبرشرنعصكرصمهـ!!بهرر*صر!زتخيبم/كغإ

حمأمرشرعرممرصخمصثرضرشصجهـكر.شز/!ليكللم2ءترخزيهأخ!لمخرصخه-

/نرءنرلمممر3جمب!لم!!كر!ربهيفمفوء!حر!ثمهـمص!كل!برلمرشي!بهىنبي

عهبصرسنم/ررييرنكللبربم!نن/شغ!ببي!بمم!بربر/لم!بررس!زل!بررضنرءمهـرس

لاب!2ممربرلمزء!مربزبفكلل!!رصم!بربرشكلزصنرامؤ/ئحص!

فرءزلمبخز/لفهـبمز!!زىبهلض/!مءنبر/!2زصحرفمزقءنانرلممحع

ص!ؤبر!!رىبرل!يزبةبروركيلحببر!!حربمثهلمقلأب!لمممتبمر!لآء//ضر!بر

!نرء/سص/!مميءضفرعأصفير،في//فينر/!ر-لمممي/نرمر!رلم/صكل

!ربر!كبىءلم2مؤض!جم!نبهـبملأءلمبر/ممزلمقىفب!يرلتعر!!ممم!يرور

)هـ(لونسنسخهمنالثان!ةالورقة



!ص/هرضالبرلمج!بجحمرنمبني!رفيي!رلبببرمزيخه/ءبهيبزجمببرضميعرر

ئحلببر!زضت!رمبزد!/لمحهـبمبكلكهنجمرجم!صرلم!ى!رمف!ينمخيم

هرفعهـبتتبرلملم!ص!برءحصى.عي!يمنمم!!مبرىبزبرءصصصفيءجمهـبزضيؤ!!لهـيبر3/كأ

هـبي!زن!برصءبرصصىممر2نجبملعهـ%ىلوركزب!ءنرلرصرتصلملمصبز/جم!لمىرتجف

غر/برير!لمبكلبز/ء.!كببر!فمرص!ير!ر!ا!منيمافيص!ر!ضكبز!ر.

رمم!غءبزلخحتت!!!كبزلببمبئ!غنرعرلملزقي/ئر

لممرصنرص!صمم!كر!شكرض!ع!مهـمرفي!رسريرم!تجرءمرلتتنح!نص!رصلحب

ئر!مغثم!بننرلمرنن!رنح!يي!%ى!رص!ريرتجكنبزكرنرثم!برص!بمز!رىبربصعنلى!،

ص!مجأنرءلمجزصزبرضتبكلم!جكللم-/جمر!فننهف!!رل!جمىفبملترعرلمنر!وفمةنثنى/لر

سببرب!،بنؤت!كر!صرلبنضصلضدمترلبيكللمج!برؤبر!فئ،/

طهـ/لهوركلبصممنى!ليبىء!مصجس!زعشربرجمبن!/قيي"*بمرءصلم!صصفي!لمحصمبي!

!لمحر!!بخررجش!3/نا!ر!معلب!مرممرزصهـيرمرفيرفى!رءصصجبر!ممببرودمى

!بر،صنركرتجبزضفرلى!ررقنرجمزم!لمجقي!رفومم!!رممربشبر!صشز/حم/نم!بى

+!رلمنرتح!نمفرصيبجبرمجرثنص/2!!تكبإ/!ثب!ء!مئبر!لمفيعة%ض!نحوفو!كل

ئخ!ملتتعىبرممررجم!،صورتصرثخ!برفيي!/ل!ببير!ص2نرم!

!رنوي!رلمن!ب!برمحعص!ص!لمحزنضمر!مزعي!نرمرعؤص!رو!/برنرءببرنيرىبحصص

نجفح/الرضير!ىلمحب!مكربرئح!!نر!ص!فنب!نر!يممبتئ/!رصضة
ربرلت/

ثم!لملمشه!بربر!يهةمزلهـب!ممولمضرفص/جمهـ2!زبرى!ريبرلمفبروبه!

هـ!/2نر/زب!يبرلر/عربرصى!ء/لمفمرصرثبر/صلملم"ئديرنرلمككلتر،/س!برممهـ%/

!!يهـصصسزبي/لجيبر/كر،!رل!!!قرلموصبرث!+!ءبر!غ!بنبرلمصمرر!رر

لمصصرئع/لر!نبمنرء/صيما/%عر/!نن2ءمبرء/نرجمبموع!برل!جمر!بابر!/ء

بكل/ضيرىمرصصصمز!ل!د!برءعر/!ى!!عكيغلمصربخببركيعزلمجرلمنجئ

)هـ(نونمىنسخةمنلأخيرة11!يرقة



(و)(الدراريالكواكبضمن)الظاهربةنممخةمنالأولىالورقة



3ركانليشلر)عدمور!!فيفاابمالىسذ)لهـيم)ضنك!كربخبمانهـحإبم!وهتأ

-)لظرو1عرهدادةل!بنصاوطررب!شدآ!ك!!لر!راب،-لىبببنا!رمطلببنلر1ضبر)

!ةضدكأقيرعئتأ،فيرطضحقمموكزملاو)5رفياشزرببم)كمامروضرو!هـر،رنجبر

لجبزتجردبراصر!،3لاقتادهج!فنؤا!مرضصرهـهـرب!لرضرتحبموخرركأ[ساحده!اا

لذوتعاإتص،1لت!لا3نح!فليللا!ىحدكأا4لا!صبومر!كازدظ!ءلتد

!ريفكأوشيخرضضصةسق!صظئهأوئخاوتا)طرصاضصمااكاتنا1لمرعبى[قا

ورسا!يرلاسصمازيحجبر!ز)صرك!أخز!راض!وراصرم!،مظهـجلإإخع!و!ة)ت

لم!مز!ببرهـ!ابئل!ل!ناضبتضضص!وشضمبضطرلضاسعس)ر)ر!انصينكنلدخأ

لذلأإدالد)إفزميشاؤص!جوهنايبنووحدبفاوهـد5كفد!عفصفبهىه!)"ظوش4

لض!رضسهـرلمزأامزارمزبح!م!ال!!تيركأهذا.وص-)نركزحمعلتنحاضا

ض!لاولئزءالهلينل!زاهـره؟اخرتتكات!،لأممانحاارمزح!نلدر،قىحمالمالأرايتم-

!رطتلنرلىعلشللأكالالم!الرلاكلتررجم!رردايىزاوصبرهـخ!رلماد5ل!!ظكبم

هـواورفهفا.وهـلزتاعدنهع!لح1كلطص،،وسثرتهالانلص!شتج!لثبى

ل!!ولىجملأ!ازلتربخردلىلا!إنأترلما-وصهللم،1كا،زروإبهـ!في1روينوتديخاثأظ

لمحرع!إ13فيب!روهـ"رعروصالزغبهورنرالأويد1مميخوتفلجألعاصرظ-

بردزنرلىالهرينظاختلنا)ذادتحدس!دألىلحدن!شزلمجم!"!درأ1وهفأجمقضمابم

ض!ارليديصابدمنامم!أبىهغنمتجبملتا!لؤ1د!لاضبمادفرعم1وضرمرنحلان1صبرمقضح-

حق!صطدمالخت-لرلمز[قد!اكارلؤتتض!ظل!صولاحد3لمثأي!لأتف،ا!ا

لهفوصرخطبل!1صمقىصط!ظلماركأاضا!افي1،لار!،لضصر1شذصشفؤلىلوا،

ص!اجحالظلشا(فلرثىواقى!ااالررءفالمزطص)-إإلولزتؤصنلن!ت)ولأتهالىلاا

قىعهفىاذولأبلهفئ،مر4صنصو!ا1"ر،امزال!رلمكاصح)1بمماحممالمرلمفيؤ1ن%1

لتركتدروالهـبموزو،اح!ؤراصرالا1طكهلىشا-اكا!ؤلناته!را

يصعلصيم-.لعأاهـصلىدمهوؤنظر1لتلتأانجر!دا

لالخ!ضضضع[)ا،رلوارءمشمححبملز1غ1رلانتنناعصهـكامىلالم

صمم!كأص!وصزت!1رزعمؤمزضكالممصزالنموب!رض!شابمق4وعضشو،

لغعبركصعوليا1ارلضر،كلرلمائخيإكعرظرنهارلمحيملئزعهههى1

لىنضلىؤجو!فالز؟زضا1ضل!يزهل!1هـب!رلصو!،مملازع!نلأ

يسء-لهلافىارلرويهـلصراالتلافى1و!فبه2اس!،فئو،1

العكلغطر)اا،دمه،حولىولى؟نغلرلميرز1نم،11رخبقوا!ص

(و)(اللواريالكواكبضمن)الظاهريةنسخةمنالأخمرةالورقة
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